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evYx
cÖvPxbKvj †_‡K evsjv‡`‡ki cvU I e¯¿ wk‡íi myL¨vwZ wek¦e¨vcx Ges G †`‡ki A_©‣bwZK Kg©Kv‡Û e¯¿ I cvU wkí
my`~i AZxZ †_‡K ¸i‚Z¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| †`‡ki ißvwb Av‡qi wmsnfvM AwR©Z nq e¯¿ I cvULvZ
†_‡K| cvkvcvwk `vwi`ª we‡gvPb Ges Kg©ms¯’vb m„wó‡ZI G `yÕwU Lv‡Zi i‡q‡Q Amvgvb¨ Ae`vb| GB mvdj¨ AR©‡b
e¯¿ I cvU gš¿Yvj‡qi f~wgKv Ab¯^xKvh©|
cÖv_wgK e¯¿wkí Z_v w¯úwbs, DBwfs, wbwUs Ges e¯¿ cÖhyw³ wk¶v cÖ`v‡b gš¿Yvjq wbweofv‡e KvR K‡i hv‡‛Q| m¤cÖwZ
gš¿Yvj‡qi e¯¿ cwi`ßi‡K †cvlK KZ©„c¶ g‡bvbxZ Kivq e¯¿ cwi`ßi beD`¨‡g h‡_vwPZ `vwqZ¡ cvjb K‡i hv‡‛Q|
e¯¿wk‡íi cvkvcvwk gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †ikg I ZuvZ wkí `vwi`ª¨ we‡gvPb Ges e‡¯¿i Af¨š—ixY Pvwn`v wgUv‡Z
¸i‚Z¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| B‡Zvg‡a¨ †ikgPvl I ‡ikg wk‡í mgwš^Z Dbœq‡bi j‡¶¨ we`¨gvb evsjv‡`k
†ikg †evW©, evsjv‡`k †ikg M‡elYv I cÖwk¶Y Bbw÷wUDU Ges evsjv‡`k wmé dvD‡Ûkb‡K GKxf~Z K‡i evsjv‡`k
†ikg Dbœqb †evW© MVb Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki A_©bxwZ, mgvR I ms¯‥„wZ‡Z cvULv‡Zi f~wgKvI Acwimxg| ‡`‡ki cÖvq 4 †KvwU ‡jvK cÖZ¨¶ I
c‡iv¶fv‡e G Lv‡Zi Dci wbf©ikxj| cvULv‡Zi mvd‡j¨i avivevwnKZv i¶v Kivi Rb¨ gš¿Yvjq wbijmfv‡e KvR
K‡i hv‡‛Q| DbœZgv‡bi cvU Drcv`‡b cvU Pvlx‡`i AvMÖnx K‡i †Zvjvi j‡¶¨ ÒD‛P djbkxj cvU I cvUexR Drcv`b
Ges DbœZ cvU cPbÓ kxl©K cÖKí ev¯—evqb Kiv n‡‛Q| cv‡Ui wR‡bvg wmKz‡qÝ D™¢ve‡bi d‡j cvU welqK M‡elYv I
Dbœq‡bi c_ myVvg n‡q‡Q| miKv‡ii eÜ KjKviLvbv PvjyKiY bxwZi AvIZvq Lyjbvq Lvwjkcyi RyU wgjm I
†`․jZcyi RyU wgjm, wmivRM‡Ä RvZxq RyU wgjm Ges PÆMÖv‡g KY©dzjx RyU wgjm I †dvivZ KY©dzjx Kv‡c©U d¨v±ix
Pvjy Kiv nq| d‡j ivóªvqvË cvUKj ¸‡jv‡Z wecyj msL¨K kªwgK-Kg©Pvix-Kg©KZ©vi Kg©ms¯’vb wbwðZ nq| 2800
†KvwU UvKv e¨‡q Px‡bi mnvqZvq we‡RGgwmÕi cvUKj¸‡jv weGgAviB Ki‡Yi cÖ‡Póv Pj‡Q Ges B‡Zvg‡a¨ Px‡bi
mv‡_ G wel‡q wZbwU mg‡SvZv ¯§viK ¯^v¶wiZ n‡q‡Q| cvURvZ c‡Y¨i Af¨š—ixY Pvwn`v evov‡bvi j‡¶¨ cÖYxZ
Òc‡Y¨ cvURvZ ‡gvo‡Ki eva¨Zvg~jK e¨envi AvBb, 2010Ó c‡njv Rvbyqvwi 2014 †_‡K Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q|
Af¨š—ixY I Avš—R©vwZK evRv‡i Pvwn`v gvwdK DbœZgv‡bi eûg~Lx cvUcY¨ mvgMÖx Drcv`‡b D‡`¨v³v‡`i mnvqZv
cª`v‡bi Rb¨ RyU WvBfviwmwd‡Kkb cÖ‡gvkb †m›Uvi (†RwWwcwm) KvR K‡i hv‡‛Q| †RwWwcwm iv¯—vi ¶q‡iva, b`b`xi cvo fv½b I cvnvo am& †iv‡a cwi‡ekevÜe RyU wRI-‡U·UvBj (GKwU m¤¢vebvgq eûg~Lx cvU cY¨) e¨envi
msµvš— GKwU gvwë Kvw›Uª M‡elYv cÖKí ev¯—evqb Ki‡Q| Avkv Kiv hv‡‛Q, G cÖKí mgvwßi ci RyU wRI-‡U·UvBj
e¨env‡ii bZzb w`Mš— D‡b¥vwPZ n‡e Ges cvU I cvURvZ c‡Y¨i Pvwn`v e¨vcKfv‡e e„w× cv‡e|
Avwg Avkv Kwi ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত I সমৃদ্ধ ফাাংলাদদশ গদে ততালাি লদক্ষে ফাাংলাদদদশি ঐরতহেফাহী ফস্ত্র  াট রশদেি গদফষণা,
উন্নয়ন, প্রসাি এফাং সপল প্রদয়াদগি মাধেদম তদশ  জারতি সরিক  আথথ-সামারজক সমৃরদ্ধ অজথদন e¯¿ I cvU gš¿Yvjq AvMvgx‡Z Av‡iv
সহায়তা প্রদান Ki‡e|
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evYx
e¯¿ I cvU gš¿Yvjq Ges Gi wewfbœ cÖwZôv‡bi 2013-14 A_© eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg wb‡q GKwU cÖwZ‡e`b cÖ¯Z
‘ Kiv
n‡‛Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| GB cÖwZ‡e`‡bi Z_¨vejx †`‡ki e¯¿ I cvU Lv‡Zi mv‡_ mswk- ó‡`i Rb¨ mnvqK n‡e Ges G †_‡K
G gš¿Yvj‡qi Kvh©µg I AMÖhvÎv m¤ú‡K© my¯úó aviYv cvIqv hv‡e e‡j Avwg Avkv Kwi|
evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z e¯¿ Ges cvULv‡Zi f~wgKv I ¸i‚Z¡ Acwimxg| GK mg‡qi †mvbvjx Auvk cvU I cvURvZ
`ªe¨B wQj G‡`‡ki •e‡`wkK gy`ªv AR©‡bi cÖavb Drm| mg‡qi cwiµgvq Avgv‡`i e¯¿LvZ we‡kl K‡i •Zix †cvlvK wkí
Afvebxq weKvk jvf K‡i‡Q| `vwi`ª we‡gvPb, Kg©ms¯’vb m„wó I ißvbxi gva¨‡g •e‡`wkK gy`ªv AR©‡b G `yÕwU Lv‡Zi Ae`vb
Ab¯^xKvh©| evsjv‡`k ¯^vaxb nIqvi ci me©Kv‡ji me©‡kªô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb iv‡óªi Drcv`b h‡š¿i
Dci RbM‡Yi gvwjKvbv I wbqš¿Y cÖwZôvi D‡Ï‡k¨ cvU I e¯¿ Kjmg~n RvZxqKiY K‡ib| mg‡qi cwiµgvq ZviB my‡hvM¨
Kb¨v gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi †bZ…Z¡vaxb miKvi g„ZcÖvq cvU I e¯¿ LvZ‡K jvfRbK avivq wdwi‡q Avb‡Z m¶g
n‡q‡Qb|
‡`‡ki µgea©gvb e¯¿ cÖhyw³we‡`i Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ e¯¿ I cvU gš¿Yvj‡qi cÖZ¨¶ ZË¡veav‡b †`‡k eZ©gv‡b 5wU
†U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 2wU †U·UvBj BbwówUDU Ges 40wU †U·UvBj †fv‡Kkbvj BbwówUDU cwiPvwjZ n‡‛Q| GQvov 2wU
†U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 5wU †U·UvBj BbwówUDU ¯’vc‡bi KvR Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq ev¯Íevqbvaxb i‡q‡Q| PjwZ
A_©eQ‡i 3wU †U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR I 9wU †U·UvBj BbwówUDU wbg©vY cÖKí Aby‡gv`‡bi cÖwµqvq i‡q‡Q| ch©vqµ‡g
†`‡ki cÖwZwU †Rjvq 1wU K‡i †U·UvBj †fv‡Kkbvj BbwówUDU Ges cÖ‡qvRbvbyhvqx †U·UvBj K‡jR I BbwówUDU wbg©v‡Yi
cwiKíbv miKv‡ii ¯^wµq we‡ePbvaxb i‡q‡Q| e¯¿LvZ‡K Av‡iv MwZkxj Kivi j‡¶¨ e¯¿bxwZ, 2014 cÖYq‡bi KvR Pj‡Q| e¯¿
wk‡íi cvkvcvwk gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb †ikg I ZuvZ wkí `vwi`ª we‡gvPb Ges e‡¯¿i Af¨šÍixY Pvwn`v wgUv‡Z ¸i‚Z¡c~Y© f~wgKv
cvjb Ki‡Q| †ikg Pvl I †ikg wk‡íi mgwš^Z Dbœq‡b cybM©wVZ evsjv‡`k †ikg Dbœqb †evW© KvR K‡i hv‡‛Q|
cvU I cvURvZ `ª‡e¨i Af¨šÍixY Pvwn`v evov‡Z Ges cwi‡ek wech©‡qi nvZ †_‡K †`k‡K i¶v Kivi Rb¨ Òc‡Y¨i
†gvoKxKi‡Y cvURvZ c‡Y¨i eva¨Zvg~jK e¨envi AvBb-2010Ó Kvh©Ki i‡q‡Q| Rvbyqvix 2010 mvj †_‡K gš¿Yvj‡qi
AvIZvaxb RyU WvBfviwmwd‡Kkb cÖ‡gvkb †m›Uvi (‡RwWwcwm) iv¯Ív I b`xi ¶q‡iva Ges cvnvo aŸsm †iv‡a cwi‡ekevÜe RyU
wRI‡U·UvBj e¨envi msµvšÍ GKwU gvwë Kvw›Uª M‡elYv cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q| GQvov Px‡bi mnvqZvq we‡RGgwmÕi
cvUKj¸‡jv weGgAviB Ki‡Yi cÖ‡Póv Pj‡Q Ges B‡Zvg‡a¨ Px‡bi mv‡_ mg‡SvZv ¯§viK ¯^v¶wiZ n‡q‡Q| cv‡Ui Genome
Sequencing D™¢ve‡bi d‡j cvU Pv‡li †¶‡Î bZzb w`M‡šÍi D‡b¥vPb n‡‡q‡Q| ÒD‛P djbkxj cvU I cvUexR Drcv`b Ges
DbœZ cvU cPbÓ kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g cvUPvlx‡`i g‡a¨ DbœZgv‡bi cvUexR, mvi I KxU bvkK mieivn Ges cÖwk¶Y cÖ`v‡bi
d‡j cv‡Ui Drcv`b I ¸bMZ gvb e„w× cv‡‛Q| ißvbx bxwZ‡Z Òwe‡kl DbœqbÓ LvZ Ges wkíbxwZ‡Z Ò Thurst Sector” wn‡m‡e
¯^xK…wZ w`‡q cvULv‡Zi wkíKviLvbv¸‡jvi ms¯‥vi Kg©m~Px MÖn‡Y DrmvwnZ Kiv n‡‛Q| miKv‡ii eÜ KjKviLvbv PvjyKiY bxwZi
AvIZvq wewfbœ eÜ RyU wgj Pvjy Kivi gva¨‡g wecyj msL¨K kªwgK-Kg©Pvix-Kg©KZ©vi Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kiv n‡q‡Q|
Avwg `„pfv‡e wek¦vm Kwi eZ©gvb miKv‡ii M„wnZ bxwZgvjv I cwiKíbv‡K Kv‡R jvwM‡q cvU I e¯¿ Lv‡Zi ißvbx
evRvi m¤cÖmviY, •e‡`wkK gy`ªv AR©b, cwi‡ek i¶v Ges Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g evsjv‡`k‡K 2021 mv‡ji g‡a¨ ga¨g Av‡qi
†`‡k DbœxZ Kivi †¶‡Î G gš¿Yvjq mdj n‡e|
Rq evsjv, Rq e½eÜz
evsjv‡`k wPiRxex †nvK|
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People’s Republic of Bangladesh

ভৄখফন্ধ
এবদবয অথ িনীর্ত, ভাজ, াংস্কৃর্তবত াট  ফস্ত্র খাবতয ভূর্ভকা অর্যীভ। ফতিভাবন এই দু’টি র্ল্প বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিবন তায পূবফ িয অফস্থান ধবয
রযবখবছ। রদবয রভাট যপ্তার্ন আবয়য তকযা ৮৮ বাগ আব ফস্ত্র  াট র্ল্প রথবক । াাার্ দার্যদ্রয র্ফবভাচন এফাং কভিাংস্থান সৃর্িবত এই
দু’টি খাবতয যবয়বছ অাভান্য অফদান । প্রাথর্ভক ফস্ত্রর্ল্প  বতর্য রাাক খাবতয এই াপল্য অজিবন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভূর্ভকা অনস্বীকাম ি।
ভানুষলয মভৌলরক চালদায লিতীয় ফস্থাষন থাকা ফস্ত্র ততযীয াভলিক কাম যক্রভ লযচারনায জন্য ফস্ত্র প্রযুলি লক্ষা লযাম য। প্রাথর্ভক ফস্ত্রর্ল্প
তথা র্ির্নাং, উইর্বাং, র্নটিাং এফাং ফস্ত্রপ্রভের্ি র্ক্ষা প্রদাবন ভন্ত্রণারয় র্নর্ফড়বাবফ কাজ কবয মাবে । রদবয ক্রভফধ িভান ফস্ত্র প্রভের্ির্ফবদয চার্দা
পূযবণয রবক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য প্রতযক্ষ তত্ত্বাফধাবন রদব ফতিভাবন ৭টি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (০৫টি চালু, ০২টি স্থার্তব্য), ৭টি
ইনর্িটিউট (০২টি চালু, ০৫টি স্থার্তব্য) এফাং ৪০টি রবাবকনার রটক্সটাইর ইনর্িটিউট র্যচার্রত বে। ২০১৩-১৪ অথ িফছবয ফস্ত্র  বতর্য রাাক
যপ্তানী রথবক বফবদর্ক ভৄদ্রা আবয়য র্যভাণ র্ছর ২৫.৬১২ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায, মা রদবয যপ্তানী আবয়য ৮৪.৮৭ তাাং
। ফস্ত্রখাতবক আবযা
গর্তীর কযায স্বাবথ ি ফস্ত্রনীর্ত, ২০১৪ প্রণয়বনয কাজ চরবছ। ফস্ত্র র্বল্পয াাার্ ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন রযভ  তাঁত র্ল্প দার্যদ্রয র্ফবভাচন
ি ফাাংরাবদ রযভ
এফাং ফবস্ত্রয আবযন্তযীণ চার্দা র্ভটাবত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবয মাবে । রযভচাল  রযভ র্বল্পয ভর্ন্বত উন্নয়বন পুনগঠিত
উন্নয়ন রফাড ি কাজ কযবছ।
ঐর্তার্কবাবফ এবদবয অথ িনীর্ত, ভাজ  াংস্কৃর্তবত াবটয ভূর্ভকা অর্যীভ । প্রায় ৩ রকাটি ররাক প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ াবটয উয
র্নবিযীর। াটখাবতয াপবল্যয ধাযাফার্কতা যক্ষা কযায জন্য ভন্ত্রণারয় র্নযর কাজ কবয মাবে । ২০১৩-১৪ অথ িফছবয যাজস্ব আবয়য র্যভাণ
১২,০৫.৭১ রক্ষ টাকা উি অথ িফছবয ৯.৮৪ রক্ষ রফর কাঁচাাট যপ্তানী বত ৭০৬.০৪ রকাটি টাকা যাপ্তানী আয় এফাং ৫২২৪.২১ রকাটি টাকা ভবল্যয
াটণ্য যপ্তানী রথবক র্যদিন র্প ফাফদ ৫২২.৪২ রক্ষ টাকা যাজস্ব আয় বয়বছ। ফ িবভাট যাজস্ব আবয়য র্যভাণ ১০,৯৭.৭০ রক্ষ টাকা। আবযন্তযীণ
চার্দা ফাড়াবত এফাং র্যবফ র্ফম িবয়য াত রথবক রদবক যক্ষা কযায জন্য “বণ্যয রভাড়কীকযবণ াটজাত বণ্যয ফাধ্যতাভরক ব্যফায আইন ”
২০১৩ কাম িকয বয়বছ। ব্যাক ভাত্রায় াটণ্য ব্যফাবযয জন্য জুট র্জবটক্সটাইর একটি ম্ভাফনাভয় ফহুভৄখী াটণ্য। জানুয়াযী ২০১০ ার রথবক
ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান রন্টায (রজর্ডর্র্) যাস্তা  নদীয ক্ষয়বযাধ এফাং াাড় ধ্বাং রযাবধ র্যবফফান্ধফ জুট
র্জবটক্সটাইর ব্যফায াংক্রান্ত একটি ভার্ি কার্ি গবফলণা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযবছ । আা কযা মাবে, জুট র্জবটক্সটাইবরয ব্যফায শুরু বর
াবটয ফতিভান চার্দা অবনক রফবড় মাবফ । এছাড়া ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযবনয আতাধীন ২৬টি র্ভবর ফহুভৄখী াটণ্য উ ৎাদষন ক্ষভ
অধুলনক মভলনালযজ স্থান কষয এগুষরাষক অধুলনকায়ষনয রষক্ষ চীষনয অলথ যক ও প্রযুলিগত ায়তা িষণয উষযাগ চরভান যষয়ষছ। একআ াষথ
লফটিএভল-এয লনয়ন্ত্রণাধীন ফস্ত্রকরগুষরাষকও অধুলনকায়ষনয উষযাগ মনয়া ষে।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং এয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িক্রভ র্নবয় এ প্রর্তবফদনটি প্রস্তুত কযা বয়বছ। প্রকার্ত
তথ্যাফর্র রদবয ফস্ত্র  াট খাবতয াবথ াংর্িিবদয জন্য ায়ক বফ এফাং একই াবথ জনগণ এবথবক এ ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ  অগ্রমাত্রা
ম্পবকি সুিি ধাযণা াবফন ফবর আভায র্ফশ্বা।

( পণী ভূলণ রচৌদৄযী )
র্চফ
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াট-১ াখা...........................................................................................................
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পৃষ্ঠা নাং
১
১
২
২
৩
৩
৩
৪
৪
৫
৫
৬
৭
৭
৭
৮
৮
৯
১০
১০
১১
১১
১২
১২
১২
১৪
১৫-২০
২০-২৯
২৯-৩৫
৩৫-৪৩
৪৩-৪৪
৪৪-৪৯
৪৯-৬৩
৬৩-৭০
৭০-৭২
৭২-৭৪
৭৪-৭৬
৭৬

১.০ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
১.১ ভন্ত্রণারবয়য গঠন
ি
১৯৮৪ াবরয প্রথভবাবগ ভন্ত্রণারয়ভ পুনগঠনকাবর
াট র্ফবাগ  ফস্ত্র র্ফবাগবক র্ল্প  ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় রথবক পৃথক কবয
াট  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় নাবভ পৃথক ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। কাম িতিঃ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয ৮ জুরাই ১৯৮৬ তার্যবখয র্ফজ্ঞর্প্তভবর এ দুটি
ভন্ত্রণারয় স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারয় র্ববফ কাজ শুরু কবয। অতিঃয ২০০৪ াবরয ৬ রভ াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়বক একীভূত কবয ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারয় র্ববফ আবদ জার্য কযা য়। এযয বত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নতুনবাবফ কাম িক্রভ শুরু কবয।
১.২ ভন্ত্রণারবয়য াাংগঠর্নক কাঠাবভা
১। র্চফ
ক। প্রান অনুর্ফবাগ
খ। র্যকল্পণা  র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ অনুর্ফবাগ
গ। ফস্ত্র অনুর্ফবাগ
ঘ। াট অনুর্ফবাগ
(ক) প্রান অনুর্ফবাগ
ভেগ্ম-র্চফ (প্রান)
১। প্রান অর্ধাখা
২। ফাবজট অর্ধাখা








প্রান-১(াংস্থান) াখা*
প্রান-২ (রফা) াখা
ভন্বয়  াংদ াখা*
ফাবজট াখা
অর্ডট অর্ধাখা*
র্াফ রকাল
কর্ম্পউটায  তথ্য রর

(খ) র্যকল্পণা  র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ অনুর্ফবাগ
অর্তর্যি র্চফ (রফযকাযীকযণ/র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ  র্যকল্পনা)
১। র্যকল্পনা অর্ধাখা
২। রফযকাযীকযণ/র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ অর্ধাখা
 র্যকল্পনা-১ াখা
 র্যকল্পনা-২ াখা
 রফযকাযীকযণ  র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ াখা
(গ) ফস্ত্র অনুর্ফবাগ
ভেগ্ম-র্চফ (ফস্ত্র)
১। ফস্ত্র অর্ধাখা
 ফস্ত্র-১ াখা
 ফস্ত্র-২ াখা*
 ফস্ত্র-৩ াখা*
(ঘ) াট অনুর্ফবাগ
ভেগ্ম-র্চফ (াট)
১। াট অর্ধাখা
 াট-১ াখা
 াট-২ াখা*
 াট-৩ াখা*
র্ফিঃদ্রিঃ * র্চর্িত াখাগুর্র ফতিভাবন অর্ধাখা র্াবফ কাজ কযবছ।
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1.3 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অনুবভার্দত জনফর
ক্রর্ভক
বদয নাভ
নাং
১.
র্চফ
২.
অর্তর্যি র্চফ
৩.
ভেগ্ম-র্চফ
৪.
উ-র্চফ
৫.
উ-প্রধান
৬.
কাযী র্চফ/র্র্নয়য কাযী র্চফ/উ-র্চফ(সুাযর্নউভাযাযী)
৭.
কাযী প্রধান/র্র্নয়য কাযী প্রধান
৮.
র্াফ যক্ষণ কভিকতিা
৯.
কাযী রপ্রাগ্রাভায
১০.
কাযী রাইবেযীয়ান
১১.
প্রার্নক কভিকতিা
১২.
ব্যর্িগত কভিকতিা
১৩.
কাযী র্াফ যক্ষণ কভিকতিা
১৪
র্াফ যক্ষক
১৫.
াঁট-ভৄদ্রাক্ষর্যক
১৬.
কর্ম্পউটায অাবযটয
১৭.
কযার্য়ায
১৮.
অর্প কাযী-কাভ-কর্ম্পউটায অাবযটয
১৯.
অর্প কাযী
২০.
কযা যকায
২১.
ডুর্িবকটিাং রভর্ন অাবযটয
২২.
ড্রাইবায
২৩.
এভ,এর,এ,এ
ফ িবভাট=

অনুবভার্দত
দাংখ্যা
১
১
৩
৫
১
১৩
২
১
১
১
১৪
৯
১
১
১০
১
১
৬
২
১
২
১
২৭
১০৫

* ৫ জন ভেগ্ম-র্চফ াংভেি র্াবফ কভিযত আবছন।
১.৪ এক নজবয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফর্র
(০১) ফস্ত্রনীর্ত  াটনীর্ত প্রণয়ন, প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন;
(০২) যাষ্ট্রায়ত্ত ফস্ত্র  াটকরগুবরা এফাং র্ফলুপ্ত ফাাংরাবদ াট কবিাবযন (র্ফবজর্) এয ম্পর্ত্তভবয প্রার্নক কাম িার্দ;
(০৩) াট অধ্যাবদ  াট র্ল্পনীর্ত প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন;
(০৪) াবটয সুতা  াটজাত ণ্যাভগ্রী এফাং র্নবথটিক, রিারাইজড ায়াযলুভ ণ্য সুতা  ফস্ত্র র্ল্পজাত বণ্যয
অবযন্তযীণ  বফবদর্ক ফাজাযজাতকযবণ ভন্বয়;
(০৫) ফস্ত্র  াট ণ্যাভগ্রী যপ্তানী  এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দয ার্ফ িক ভন্বয়;
(০৬) ফস্ত্রর্ল্প  াটর্বল্প উৎাদন  যপ্তানী র্ফলবয় র্যাংখ্যান াংগ্র, প্রর্ক্রয়াকযণ  প্রকা;
(০৭) াট  ফস্ত্রর্বল্প র্ফবদী র্ফর্নবয়াগ উৎার্ত কযা এফাং ফস্ত্রকরভব র্ফবদী নাগর্যক র্নবয়াগ;
(০৮) ফস্ত্র  াট র্বল্প আন্তজিার্তক াংস্থা  অন্যান্য রদবয াবথ কার্যগর্য ায়তা  বমার্গতায র্ফলবয় রমাগাবমাগ 
চুর্ি ম্পাদন;
(০৯) কাঁচাাট ফস্ত্র  াট ণ্য উৎাদবন ভান র্নয়ন্ত্রণ;
(১০) (ক) যাষ্ট্রায়ত্ত াট  ফস্ত্র র্বল্পয কাঁচাভাবরয প্রবয়াজনীয়তা র্নরূণ এফাং এ র্ফলবয় র্নবদ িক নীর্তভারা প্রণয়ন;
(খ) রফযকাযী খাবত ফস্ত্রর্ল্প ম্প্রাযবণ উবযাগ গ্রণ;
(গ) ফস্ত্রর্ল্প  এয কাঁচাভাবরয উৎকল ি াধবন গবফলণাকাম ি উৎার্ত কযা;
(১১) রদবয  আন্তজিার্তক ফাজাবযয চার্দাভার্পক ফহুভৄখী াটণ্য উদ্ভাফন, ফার্ণর্জযক উৎাদন  এয ব্যফায বৃর্ি/ফাজায
ম্প্রাযবণ গবফলণা;
(১২) ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধস্তন, াংভেি দপ্তয, অর্ধদপ্তয, কবিাবযন, রফাড ি এফাং অন্যান্য াংস্থায আর্থ িক র্ফলয়ার্দয ার্ফ িক
প্রার্নক কাজ;
(১৩) ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন অধস্তন অর্প এফাং াংস্থাভবয প্রান;
(১৪) ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ণ্য এফাং াট  াটজাত বণ্যয র্ফলবয় তত্ত্বাফধান  র্নয়ন্ত্রণ;
(১৫) ফস্ত্র  াট র্বল্পয উন্নয়বন কার্যগর্য উৎকল ি াধন  ভানফ ম্পদ উন্নয়বন র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ প্রদান;
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(১৬)
(১৭)
(১৮)
(১৯)
(২০)
(২১)
(২২)
(২৩)

কাঁচাাট এফাং াটজাত ণ্য র্যফণ/জাাজবমাবগ র্যফণ চুর্ি ম্পাদন;
রযভ র্ল্প াংক্রান্ত র্ফলয়ার্দ;
ভন্ত্রণারবয়য য অর্িত র্ফলবয় আন্তজিার্তক াংস্থা  অন্যান্য রদবয াবথ ভবঝাতা  চুর্ি ম্পাদন;
াট ব্যফায়ী  যপ্তানীকাযক এফাং াটকর ভার্রকবদয রাইবন্প প্রদান কযা। প্রবয়াজন অনুমায়ী রাইববন্পয
কাম িকার্যতা াভর্য়কবাবফ স্থর্গত কযা/রাইবন্প ফার্তর কযা;
ভন্ত্রণারবয়য য অর্িত র্ফলয় াংর্িি আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রবয়াগ;
ভন্ত্রণারবয়য য অর্িত রম রকান র্ফলবয় র্প, আদারত কর্তিক গৃীত র্প ব্যর্তত অন্যান্য র্প আবযা/আদায়;
ফস্ত্র  াট এফাং এয উৎার্দত ণ্যাভগ্রীয অগ্র  শ্চাৎ াংবমাগকাযী ( backward and forward
linkages) র্ফলয়ার্দ;
াবটয কল্যাণ  উন্নয়বনয াবথ ম্পৃি International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য
াংস্থা/ আন্তজিার্তক ফর্ড ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ।

১.৫ ভন্ত্রণারবয়য অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠান
(০১)
(০২)
(০৩)
(০৪)
(০৫)
(০৬)
(০৭)
(০৮)

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি
ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি
ফাাংরাবদ ফস্ত্র র্ল্প কযবাবযন (র্ফটিএভর্)
ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্)
ফাাংরাবদ াট কযবাবযন (র্ফলুপ্ত)
াট অর্ধদপ্তয
ফস্ত্র দপ্তয
ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট (ফাবযগপ্রই)।

২.০ ভন্ত্রণারবয়য াখাভ কর্তিক ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্র
২.১ প্রান অনুর্ফবাগ
২.১.১ প্রান-১ (াংস্থান) অর্ধাখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণ
(১) র্ফর্বন্ন অর্গ্রভ ভঞ্জুযীিঃ আবরাচয অথ ি ফছবয ১৯ জন কভিকতিা/কভিচাযীয অনুকূবর গৃ র্নভিাণ অর্গ্রভ, ০২জবনয অনুকূবর
ভটযগাড়ী অর্গ্রভ, ১১ জন কভিকতিা/কভিচাযীয অনুকূবর রভাটযাইবকর/ভটয গাড়ী অর্গ্রভ এফাং ০৫ জন কভিকতিায অনুকূবর
কর্ম্পউটায অর্গ্রভ ভঞ্জুয কযা বয়বছ।
(২) শ্রার্ন্ত র্ফবনাদন ছুটিিঃ ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ১ভ রশ্রণীয ০৪ জন কভিকতিা ২য় রশ্রণীয ০৭ জন কভিকতিা, ৩য়  ৪থ ি রশ্রণীয ১৪
জন কভিচাযীয অনুকূবর শ্রার্ন্ত র্ফবনাদন ছুটি ভঞ্জুয কযা বয়বছ।
(৩) অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষণিঃ আবরাচয ফছবয ১৪ জন কভিকতিা যকাবযয র্নধ িার্যত প্রর্তষ্ঠাবন র্ফর্বন্ন রকাব ি প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছ।
(৪) র্ফবদব প্রর্ক্ষণিঃ আবরাচয ফছবয ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/অর্ধদপ্তবযয ২০ জন কভিকতিা র্ফর্বন্ন রদব প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন।
(৫) এ ভবয় ১৪০০টি র্চঠি ায়া রগবছ তন্বধ্য ১১০০টি র্চঠি র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ এফাং অফর্ি র্চটিত্র নর্থজাত কযা বয়বছ।
(৬) ৩য়  ৪থ ি রশ্রণীয কভিচাযীবদয ফর্ধ িত রফতন আবদ জাযী কযা বয়বছ।
(৭) ৩য়  ৪থ ি রশ্রণীয কভিচাযীবদয ার্বি ফর্বত ফর্ধ িত রফতন  নতুন রফতন রের র্রর্ফি কযা বয়বছ।
(৮) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অধীন দপ্তয/াংস্থা/রফাবড ি কযাডায অর্পাযবদয র্নবয়াগ/ফদর্র/ছুটি ভঞ্জুবযয আবদ প্রদান কযা বয়বছ।
(৯) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ১ জন কভিকতিা/কভিচাযীয অনুকূবর ফাা ফযাদ্দ রদয়া বয়বছ।
(১০) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অর্নষ্পন্ন রনন াংক্রান্ত প্রর্তবফদন ভাননীয় ভন্ত্রীয দপ্তয  ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় প্রর্তবফদন
রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(১১) প্রথভ রশ্রণীয যকাযী কভিকতিাবদয ফার্ল িক স্বাস্থয যীক্ষা  রগানীয় প্রর্তবফদন াংক্রান্ত কাম িক্রভ।
(১২) ভন্ত্রণারবয়য কভিকতিা/কভিচাযীগবণয ফাৎর্যক রগানীয় প্রর্তবফদন াংযক্ষণ কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।
(১৩) র্ফগত র্ডবম্বয ১ জুরাই ২০১৩ রথবক ৩০ জুন ২০১৪ ম িন্ত ভবয় ভন্ত্রণারবয়য কর অর্ধাখা/াখা/দপ্তয/
অর্ধদপ্তয/াংস্থা/রফাবড িয কাবজয অগ্রগর্ত ম্পবকি বা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িক্রভ ম্পাদন কযা বয়বছ।
(১৪) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্ফবাগীয় র্নফ িাচন/বদান্নর্ত কর্ভটিয বায ভাধ্যবভ র্তনজন কভিকতিাবক র্বরকন রগ্রড প্রদান কযা
য়।
(১৫) আবরাচয অথ ি ফছবয ১৩ জন কভিচাযী র্নবয়াগ রদয়া বয়বছ।
(১৬) ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ রপ্রযবণয জন্য ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় ১২(ফায)টি ভার্ক প্রর্তবফদন রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(১৭) ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় ৪(চায) টি বত্রভার্ক প্রর্তবফদন রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(১৮) ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় ১টি ফার্ল িক প্রর্তবফদন রপ্রযণ কযা বয়বছ।
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প্রান-২ (রফা) াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণ
ক্রিঃ নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

ম্পালদত কভযকাষেয প্রলতষফদন
এ ভন্ত্রণারষয়য একটি ডাআনালভক ওষয়ফাআট ততযী কযা ষয়ষছ মায ঠিকানা www.motj.gov.bd। উি
ওষয়ফাআষট ভন্ত্রণারষয়য লফলবন্ন লফজ্ঞলি (দযত্র, লনষয়াগ, নতুন অআন, লফলধ, প্রজ্ঞান)  গুরুত্বপূণ য তথ্যালদ
লনয়লভতবাষফ প্রকা কযা ষে।
ভন্ত্রণারষয়য কর কভযকতযাষক আন্টাযষনট ংষমাগ প্রদান কযা ষয়ষছ। ভন্ত্রণারষয়য কর াখাষক LAN এয
ভাধ্যষভ ংযুি কযা ষয়ষছ। দািলযক কাষজ আন্টাযষনট মফায ভান বৃলি ও লনযফলেন্ন যাখায স্বাষথ য লফটিলএর
গত 4MBPS Bandwidth এয আন্টাযষনট ংষমাগ মনয়া ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারষয়য কর দযষত্র লফজ্ঞলিমূ নরাআষন প্রকা কযা ষে।
যকাযী কাষজ কলম্পউটাষয ফাংরায ব্যফায লনলিতকযষণ ফাংরা আউলনষকাড ব্যফাষযয যকালয লিান্ত
ফাস্তফায়ষন প্রষয়াজনীয় কর উষযাগ িণ কযা ষয়ষছ।
কাষজয গলতীরতা অনয়ষনয রষক্ষে কাগষজয ব্যফায হ্রা কযা ষয়ষছ। এ ভন্ত্রণারষয়য লচঠিত্রমূ লফলবন্ন
দিয/ংস্ায় আ-মভআর এয ভাধ্যষভ মপ্রযণ কযা য়।
ভন্ত্রণারষয়য জন্য লডলজটার লডষে মফাড য স্ান কযা ষয়ষছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য লফলবন্ন উন্নয়ন মূরক
কভযকাষেয উয লবলি কষয ২৫-৩০ লভলনষটয একটি ডকুষভন্টযী ততযী কযা ষয়ষছ।
যুগ্ম-লচফ (প্রান) এয মনতৃষত্ব আষনাষবন টিভ গঠিত ষয়ষছ। মফা রাব এয মক্ষষত্র জনদুষবযাগ হ্রা কযায জন্য
নতুন নতুন উষযাগ িণ কযা ষয়ষছ।
অআলটি লফলয়ক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন িগলত প্রলতষফদন লনয়লভতবাষফ তথ্য মমাগাষমাগ ও প্রযুলি লফবাষগ মপ্রযণ
কযা ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারষয়য কলম্পউটায ও কলম্পউটাষযয ংলিষ্ট যঞ্জাভ ক্রয় যক্ষণাষফক্ষণ কযা ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারষয়য ভাননীয় ভন্ত্রী/ভাননীয় প্রলতভন্ত্রী/লচফ ভষাদষয়য দিয ন্যান্য লধাখা/াখায় চালদানুমায়ী
অফাফত্র ও লপ যঞ্জাভ যফযা কযা ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারবয়য ৮ভ তরায় বাকক্ষ আদৄর্নক ভাবন রুান্তয কযা বয়বছ। এছাড়া, ৮ভ তরায র্ডবি রফাড ি নতুনবাবফ
র্িত কযা বয়বছ এফাং কভিকতিাগবণয নাভ,দফী ও অর্প কবক্ষয নম্বয ম্বর্রত ‘র্নবদর্কা পরক’ নতুন
আর্িবক বতযী কবয প্রর্তস্থান কযা বয়বছ।
ভন্ত্রণারষয়য াংগঠলনক কাঠাষভা নুমায়ী গালি ক্রয় ও যক্ষণাষফক্ষণ কযা ষে। ম াষথ জ্বারানী যফযা কযা
ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারষয়য ভাননীয় প্রলতভন্ত্রীয লপকক্ষ কভযকতযা/কভযচাযীষদয লপ কক্ষ পুনঃলফন্যা কযা ষয়ষছ।
এ ছািা ভন্ত্রণারষয়য লপ কষক্ষয ালফ যক চালদা পূযণ কযা ষে।
ভন্ত্রণারষয়য লবষমাগ ফষে ফা যালয প্রাি লবষমাগমূ দ্রুত লনষ্পলি কযা ষে।

২.১.৩ ভন্বয়  াংদ অর্ধাখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণ
(০১) আবরাচয অথ ি ফছবয রভাট ৪৬টি প্রর্তবফদন প্রণয়ন কবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। এয ভবধ্য ১টি ফার্ল িক
প্রর্তবফদন, ১২টি ভার্ক প্রর্তবফদন, ০৫টি ভর্ন্ত্রবা র্িান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন, ১২টি নন-ট্যাক্স রযর্বর্নউ
প্রর্তবফদন এফাং র্ফবাগীয় ভাভরা, র্ফবদ ভ্রভণ, ভৄর্িবমািা রকাটা  ভর্রা রকাটা াংক্রান্ত ১৬টি প্রর্তবফদন বতর্য
কযা বয়বছ।
(০২) আবরাচয অথ ি ফছবয রভাট ১২টি ভন্বয় বা অনুষ্ঠাবনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। বায কাম িত্র  কাম ির্ফফযণী প্রণয়ন
কবয র্ফতযণ কযা বয়বছ।
(০৩) দভ জাতীয় াংবদয প্রথভ-র্ততীয় অর্ধবফবনয র্নধ িার্যত বফঠবক ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী কর্তিক উস্থাবনয
র্নর্ভত্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত প্রবেয জফাফ প্রস্তুত কবয াংদ র্চফারবয়য প্রে াখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(০৪) দভ জাতীয় াংবদয প্রথভ-র্ততীয় অর্ধবফবনয বফঠবক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী  ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তিক উস্থাবনয
র্নর্ভত্ত াংর্ি ভন্ত্রণারবয়য প্রবে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত অাংবয প্রবেয জফাফ প্রস্তুত কবয াংর্ি
কাম িারয়/ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(০৫) জাতীয় াংবদয প্রে তার্রকা অনুমায়ী এ ভন্ত্রণারবয়য জন্য র্নধ িার্যত বর র্বন্ন ভন্ত্রণরয় ম্পর্কিত য়ায়
র্চফারয় র্নবদ িভারা-২০০৮ এয ২১১(ক) অনুবচছবদয র্নবদ িনা অনুমায়ী াংর্ি ভন্ত্রণারবয় স্থানান্তয কযা বয়বছ।
(০৬) ‘‘ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত স্থায়ী কর্ভটিয’’ ২৩তভ-২৪তভ এফাং ফতিভান যকাবযয অধীবন ১ভ- ৫ভ বফঠবকয
আবরাচযসূর্চ অনুমায়ী ৬টি কাম িত্র প্রণয়ন কবয প্রর্তটি বফঠবকয জন্য ৩০ রট কাম িত্র জাতীয় াংদ র্চফারবয়
রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(০৭) কাম িপ্রণারী র্ফর্ধয ৭১ ক(৩)র্ফর্ধ অনুমায়ী প্রাপ্ত রনাটিবয য উত্তযভরক ৪টি াংর্ক্ষপ্ত র্রর্খত র্ফবৃর্ত জাতীয় াংদ
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র্চফারবয়য ভরতফী  অর্ধকায াখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(০৮) জাতীয় াংবদয যকার্য প্রর্তশ্রুর্ত কর্ভটি  যকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্ভটিয বফঠবকয কাম িত্র প্রণয়ন কযা বয়বছ।
(০৯) ভর্ন্ত্রবা বফঠবক গৃীত র্িাবন্তয ভার্ক অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন র্নয়র্ভত ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(১০) র্চফ কর্ভটিয বায র্িান্ত ফাস্তফায়বন মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ।
(১১) রজরা প্রাক বেরন-২০১৩ এ গৃীত সুার্য/র্িান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ রপ্রযণ
কযা বয়বছ।
(১২) ‘‘রজরা প্রাবকয দার্য়ত্ব  কাম িাফর্র’’ র্ফলবয় এ ভন্ত্রণারবয়য সুর্চর্ন্তত ভতাভত/প্রস্তাফ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ রপ্রযণ
কযা বয়বছ।
২.১.৪ ফাবজট াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফরীয র্ফফযণিঃ
২০১৩-২০১৪ থ যফছষযয ম্পালদত কর কভযকাষেয লফফযণঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.

ভন্ত্রণারয়/লফবাষগয ফাষজট কাঠাষভা প্রণয়ন ও ারনাগাদ কযা ষয়ষছ।
লচফারয় এফং ংযুি/ধীনস্থ দিয/ংস্থায যাজস্ব অষয়য রক্ষেভাত্রা এফং ব্যয়ীভা লনধ যাযণ কযা ষয়ষছ।
যাজস্ব অয়, নুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যষয়য প্রাক্করন ও প্রষক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এলি মদওয়া ষয়ষছ।
যাজস্ব ফাষজট ষত থ যায়নকৃত উন্নয়ন কভযসূলচয প্রস্তাফ প্রণয়ন/ম যাষরাচনা ও নুষভাদষনয জন্য ফাষজট ব্যফস্থানা কলভটিয
বায় উস্থান কযা ষয়ষছ।
ভন্ত্রণারয়/লফবাগ ও লনয়ন্ত্রণাধীন লধদিয/ংস্থামূষয জন্য ফাষজট ফাস্তফায়ন লযকল্পনা প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন কযা ষয়ষছ।
যাজস্ব অযণ ও থ য ছাি ফাষজষট ফযাদ্দকৃত ম্পষদয ব্যফায ম্পলকযত তথ্যালদ ংি, লফষিলণ এফং এ ংক্রান্ত
প্রলতষফদন প্রণয়ন কযা ষয়ষছ।
অনুন্নয়ন ফাবজট রমভন- স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠাবনয াায্য ভঞ্জুযী, কভযসূচী প্রণয়ন ও ভলনটলযং, আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাবনয চাঁদা,
রথাক ফযাদ্দ ইতযার্দ ফাবজবটয অথ িছাড় এতদ্ংক্রান্ত তথ্যালদ ংি, লফষিলণ এফং প্রলতষফদন প্রণয়ন কযা ষয়ষছ।
লযকল্পনা/উন্নয়ন নুলফবাষগয াষথ ভন্বষয়য ভাধ্যষভ ভালক লবলিষত ফাষজষট লনধ যালযত রক্ষেভাত্রায লফযীষত যাজস্ব
অযষণয িগলত এফং লধদিয/ংস্থাওয়ালয কর কাম যক্রভ/প্রকল্প/কভযসূলচয ফাস্তফায়ন (Financial and NonFinancial) িগলত ম যাষরাচনা কযা ষয়ষছ।
প্রধান কভযকৃলত লনষদ যক এফং পরাপর লনষদ যক ংক্রান্ত রক্ষেভাত্রায লফযীষত প্রকৃত জযন ফাষজট ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ
ম্পাদন কযা ষয়মছ।
থ যলফবাগ প্রণীত লনষদ যনা এফং ছক নুমায়ী ফাষজট ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্রলতষফদন প্রণয়ন কযা ষয়ষছ।
পুনঃউষমাজন ভন্ত্রণারয়/লফবাগষক প্রদি অলথ যক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায লনলিত কযা ষয়ষছ।
লতলযি ফযাষদ্দয প্রস্তাফ যীক্ষা-লনযীক্ষাপূফ যক থ য লফবাষগ মপ্রযণ কযা ষয়ষছ।
যকালয লাফ ম্পলকযত কলভটি (PAC) এফং ন্যান্য ংদীয় স্থায়ী কলভটিয জন্য ফাষজট ও অলথ যক লফলষয় প্রলতষফদন
প্রস্তুত কযা ষয়ষছ।
ফাষজট ব্যফস্থানা ম্পলকযত লফলবন্ন লফলষয় থ য লফবাগ, লযকল্পনা কলভন, থ যননলতক ম্পকয লফবাগ এফং ফাস্তাফয়ন,
লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাষগয াষথ ভন্বয় যক্ষা কযা ষয়ষছ।
ফাষজট ব্যফস্থানা কলভটি, ফাষজট ওয়ালকযং গ্রু এফং ফাষজট ব্যফস্থানা কলভটিয উ-কলভটিষক ালচলফক ায়তা প্রদান এফং
ফাষজট ব্যফস্থানা কলভটিয বায কাম যলফফযণী থ য লফবাগ ও লযকল্পনা কলভষন মপ্রযণ লনলিত কযা ষয়ষছ।
অলথ যক ব্যফস্থানায ংস্কায/উন্নয়ন এফং ফাষজট ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কর লফলষয় লনয়ন্ত্রণাধীন লধদিয/ংস্থামূষয ভষধ্য
ভন্বয়াধন কযা ষয়ষছ।
ফাষজট প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও লযফীক্ষণ এফং প্রধান কভযকৃলত লনষদ যক, পরাপর লনষদ যক ংক্রান্ত তথ্য ও উাি ংি,
ংযক্ষণ এফং ব্যফস্থানায রষক্ষে Management Information System (MIS) স্থান এফং
লযচারনা/ব্যফস্থানা কযা ষয়ষছ।
জাতীয় ফাষজট ফিৃতায় ন্তর্ভযলিয জন্য এ ভন্ত্রণারষয়র তথ্যালদ মপ্রযণ কযা ষয়ষছ।

২.১.৫ অর্ডট াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফরীয র্ফফযণিঃ
১.
২.

২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ভন্ত্রণারয়  এয অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায ৯৬৫টি অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ। ৩০/০৬/২০১৪ তার্যখ
ম িন্ত অর্ভভাাংর্ত অর্ডট আর্ত্তয াংখ্যা ১০,৪৩০টি, জর্ড়ত টাকায র্যভাণ ১০,৯২১৪৭.৬৬ রক্ষ টাকা। এ ফছয ২৯৬টি
নতুন অর্ডট আর্ত্ত উত্থার্ত বয়বছ।
অর্গ্রভ অনুবেদ, খড়া অনুবেদ, াংকরনভুি অনুবেদ  চূড়ান্ত র্াফ এয উয ৬৫টি বত্রয ভাধ্যবভ রভাট ৩৫২টি
অনুবেবদয েডীট জফাফ ভন্ত্রণারবয়য ভতাভত ফার্ণর্জযক অর্ডট অর্ধদপ্তবয রপ্রযণ কযা বয়বছ।
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৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
৭.

অর্গ্রভ অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষয ভন্ত্রণারবয়য র্নয়ন্ত্রণাধীন দপ্তয/ অর্ধদপ্তয/ াংস্থা/ জুট র্ভর/ ফস্ত্র করভব ৬টি
র্ত্রক্ষীয় বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
র্ত্রক্ষীয় বায় ৬৬টি অনুবেদ র্ভভাাংায জন্য সুার্য কযা বয়বছ।
৩৭২টি বত্রয উয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।
অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্তয র্ফফযণ ম্পর্কিত ১২টি ভার্ক প্রর্তবফদন (র্নধ িার্যত ছবক) ভন্বয়  াংদ অর্ধাখা এফাং
প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
াংর্ফর্ধফি অর্ডট আর্ত্তয রশ্রর্ণর্ফন্যাকৃত (চুর্য, আত্ধাৎ, ঘাটর্ত, অচয়, র্ফর্ধ ফর্ভূিত র্যবাধ, যকার্য অথ ি আদাবয়
ব্যথ িতা  অন্যান্য অর্নয়ভ  ক্ষর্ত ম্পর্কিত) ২টি লান্ার্ক প্রর্তবফদন অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারবয় (প্রান-৫
অর্ধাখা) রপ্রযণ কযা বয়বছ।
অর্নষ্পন্ন র্ফলয়ার্দয য ১২টি ভার্ক প্রর্তবফদন ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
ভন্ত্রণারবয়য কাম িফন্টন ারনাগাদকযবণয র্নর্ভত্ত এ অর্ধাখায খড়া কাম িফন্টন তার্রকা প্রান-১(াংস্থান) অর্ধাখায়
রপ্রযণ কযা বয়বছ।
রভ /২০১৪ ভাবয াখা র্যদিন প্রর্তবফদন উর্চফ (প্রান-১) ফযাফয রপ্রযণ কযা বয়বছ।
অর্ধাখায নর্থভ সুষ্ঠুবাবফ াংযক্ষণ কযায রবক্ষয অধীনস্থ কভিকতিা/কভিচাযীবদযবক প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ
ম্পাদন/প্রর্তারন কযা ম্পর্কিত র্দক র্নবদ িনা প্রদান কযা য় ।
অধীনস্থ কভিকতিা/কভিচাযীবদযবক যকার্য কভিকতিা/কভিচাযী র্ববফ অর্িত দার্য়ত্ব সুষ্ঠু  ঠিকবাবফ প্রর্তারবন
অর্ধকতয বচতন য়া এফাং খড়া রনাট/ত্র উস্থাবন প্রর্ভত ফাাংরা ফানান ব্যফায তথ্যগত র্ফভ্রাট, অশুি তার্যখ,
টাইজর্নত ভুর ইতযার্দ র্যায কযা ম্পর্কিত র্নবদ িনা প্রদান কযা য়।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভ পুর্স্তকা আকাবয প্রকাবয র্নর্ভত্ত এ অর্ধাখায় ম্পার্দত কাম িক্রভ ম্পর্কিত প্রর্তবফদন
ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয আগভন উরবক্ষ েীপ বতর্যয র্নর্ভত্ত ফতিভান যকাবযয াপল্য, বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা, ভস্যা ভাধান
এফাং ফাস্তফায়ন ম্পর্কিত প্রর্তবফদন ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
১০ভ জাতীয় াংবদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত াংদীয় স্থায়ী কর্ভটিয ১ভ বায় উস্থাবনয র্নর্ভত্ত ২টি
প্রর্তবফদন ভন্বয় াংদ অর্ধাখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
ফতিভান যকাবযয ১০০ র্দবনয উবেখবমাগ্য গুরুত্বপূণ ি কভিকাে এফাং যফতী ১০০ র্দবনয কভির্যকল্পনা ম্পর্কিত
প্রর্তবফদন ভন্বয়  াংদ অর্ধাখায় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
ফার্ণর্জযক অর্ডট অর্ধদপ্তবযয চার্দা রভাতাবফক ঢাকা র্ফবাবগয র্নযীক্ষাবমাগ্য ইউর্নবটয তার্রকা  ারনাগাদ র্নযীক্ষা
তথ্যার্দ ফার্ণর্জযক অর্ডট অর্ধদপ্তবয রপ্রযণ কযা বয়বছ।
২০১১-১২, ২০১২-১৩,  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয অর্ডট অর্ধাখায উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
নর্থ/রযকড িত্র এফাং াংর্িি কভিকতিা/কভিচাযী চাকুর্যবত না থাকায়/ভতুয ফযণ কযায় ফাাংরাবদ জুট কযবাবযন (১৯৯৩
াবরয ২৮ আগি র্ফলুপ্ত রঘালণা) এয ৪৬৭টি অর্ডট আর্ত্ত ১৯৫৯ ার বত অর্ভভাাংর্ত অফস্থায় যবয় মায়। দীঘ ির্দবন
আর্ত্তগুবরা র্নষ্পর্ত্ত কযা ম্ভফয না য়ায রপ্রক্ষাবট র্ফবজর্ ’য অন্তভুিি র্ফর্বন্ন াংস্থায ১৯৫৯-৬০ বত ১৯৮৪-৮৫
ার এফাং র্ফবজর্’য ১৯৮৫-৮৬ ার বত ১৯৯২-৯৩ ার (াংস্থাটি র্ফলুপ্ত য়ায পূবফ িয ভবয়য) এয অর্ভভাাংর্ত ৫.০০
রক্ষ টাকায ভবধ্য ীর্ভত ৩৫৮টি অর্ডট আর্ত্তয াবথ জর্ড়ত ৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অফবরান ( Write Off) কযায
জন্য রমৌর্িক ব্যাখ্যা প্রস্তাফ অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। অথ ি র্ফবাগ ৭/৭/২০১৩ তার্যবখয
০৭.০১৮.০০.০০১.০৫.০২৫.২০১৩-৬৫ নম্বয স্মাযবক ২০ রথবক ৫৪ ফছবযয পুযবনা অর্ডট আর্ত্তভবয প্রস্তার্ফত
৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অফবরান কবযবছ। এ ঘটনা দীঘ ির্দবনয পুযাতন, রযকড ির্ফীন অর্ডট আর্ত্তভ র্নষ্পর্ত্তয রক্ষবত্র
একটি ভাইরপরক র্ববফ কাজ কযবছ।

২.১.৬ র্াফ রকাল
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফরীয র্ফফযণিঃ
1.
১০৫ জন কভিকতিা/কভিচাযীবদয ভার্ক রফতনবাতা, ফবকয়া রফতনবাতা, ভ্রভনবাতা াংক্রান্ত মাফতীয় র্ফর প্রস্তুত কবয
প্রধান র্াফ যক্ষণ কভিকতিায অর্পব রপ্রযণ  রচক আদায় কবয মথাস্থাবন রৌৌঁছাবনা।
2.
এভটির্ফএপ  ফাৎর্যক ফাবজট প্রস্তুত কাবজ বমার্গতা কবয একটি সুষ্ঠু ফাবজট প্রণয়বনয জন্য মাফতীয় কাজ
ম্পাদন।
3.
বদান্নর্ত ম্পর্কিত রফতন র্নধ িাযণ ফবকয়া র্ফবরয কাজ ম্পাদন।
4.
ফাবজট ফযাবদ্দয াবথ র্ভর রযবখ অন্যান্য আনুলাাংর্গক র্ফর প্রস্তুত কবয প্রধান র্াফযক্ষণ কভিকতিায অর্পব রপ্রযণ 
তা া কর্যবয় মথামথবাবফ রচক র্ফতযণ।
5.
র্ফর্বন্ন প্রকায ঋণ অর্গ্রবভয র্ফর বতর্য কবয প্রধান র্াফ যক্ষণ কভিকতিায কাম িারয় রথবক রচক াংগ্র  র্ফতযণ।
6.
কভিকতিা/কভিচাযীগবণয রনন/গ্রাচুইটি াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযণ এফাং রনন/গ্রযাচুইটি ভঞ্জুযীয রক্ষবত্র ঠিকতা
মাচাইকযণ।
7.
২৭ জন কভিকতিায আয়কয র্যটান ি ম্পর্কিত ফার্ল িক রফতবনয র্াফ প্রদান।
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

রটর্রবপাবনয র্ফর বতর্য কবয এর্জর্ফ বত রচক াংগ্র কযতিঃ র্নর্দ িি অর্পব/রজাবন রচক রবভন্ট।
নন-ট্যাক্স ম্পর্কিত র্াফ ভন্বয়  াংদ অর্ধাখাবক র্নয়র্ভত প্রদান।
প্রর্ত ভাব এর্জর্ফ অর্প  ব্যাাংবকয াবথ আয় ব্যবয়য ঠিকতা মাচাই কযণ।
অর্জিত ছুটিয র্াফ াংযক্ষণ  চার্দাভবত র্যবাট ি প্রদান।
কযা বুক ররখা  তৎাংক্রান্ত মাফতীয় খাতাত্র মথামথবাবফ াংযক্ষণ।
াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফর  অন্যান্য অর্গ্রভ আদায় ম্পর্কিত রযকড ি াংযক্ষণ।
ফাবজবটয াবথ াংগর্ত রযবখ রকাড র্বর্ত্তক ভস্ত র্ফর প্রস্তুত  রযর্জিাবয াংযক্ষণ।
র্ফর্বন্ন অর্গ্রভ াংক্রান্ত খযবচয র্াফ রযর্জিাবয াংযক্ষণ।
কভিচাযীয র্বরকনবগ্রড/টাইভবের ম্পর্কিত রফতন র্নধ িাযণ ফবকয়া র্ফবরয কাজ ম্পাদন।
র্ফর্বন্ন ভবয় ভন্ত্রণারয় কর্তিক প্রদত্ত দার্য়ত্ব ঠিকবাবফ ম্পন্ন কযণ।
ফাৎর্যক অর্ডবটয কাবজ বমাগীতা কযা।
র্ফর্বন্ন ভবয় অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত কযায কাবজ ায়তা প্রদান কযা।

২.১.৭ কর্ম্পউটায  তথ্য ররিঃ
(১) তথ্য  রমাগাবমাগ প্রভের্ি আইন,২০০৬ এফাং জাতীয় তথ্য  রমাগাবমাগ প্রভের্ি নীর্তভারা,২০০৯ এফাং যফতীবত জাযীকৃত এ
াংক্রান্ত আইন  নীর্তভারায র্নর্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অনুযনীয় কাম িক্রভ গ্রণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(২) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাইবট প্রকাবমাগ্য উাত্ত,ছর্ফ প্রর্তবফদন,প্রজ্ঞান,অর্প আবদ, আইন,নীর্তভারা
,রটোয,জনম্পৃি র্ফলয় ইতযার্দ মথাভবয় প্রকা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(৩) ই-গববন িন্প কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন ম্পর্কিত পট য়যায যক্ষণাবফক্ষণ এফাং এ উবযাগ ফাস্তফায়বনয কাম িক্রকয দবক্ষগ্রণ 
বমার্গতা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(৪) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত রম রকান র্ফলবয়য উয ডাটাবফজ/পটয়যায প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ  াংর্িি াখায চার্দানুমায়ী
যফযা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িফরী;
(৫) ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন কর দপ্তয/াংস্থায প্রবয়াজনীয় তথ্য-উাত্ত াংযক্ষণ, ারনাগাদকযণ  াংর্িি াখায চার্দানুমায়ী
যফযা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(৬) কর কর্ম্পউটায ব্যফাযকাযীবক নতুন উদ্ভার্ফত  প্রফর্তিত তথ্য প্রভের্ি, রফর্ক াড িয়যায, ট্রাফরসুযটিাং  পট য়যায উয
প্রর্ক্ষণ  পুন:প্রর্ক্ষণ প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িফরী;
(৭) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কর্ম্পউটায  কর্ম্পউটায াভগ্রীয চার্দা র্নরুণ,াংগ্রবয র্নর্ভত্ত রির্র্পবকন প্রস্তুত এফাং প্রাপ্ত
যফযা রির্র্পবকন অনুমায়ী গ্রণ র্নর্শ্চতকযণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(৮) র্ফযভান কর কর্ম্পউটায  কর্ম্পউটায াভগ্রী, ররাকার এর্যয়া য়াকি ( LA N) রভযাভত  যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত মাফতীয়
কাম িাফরী;
(৯) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কর দপ্তয/াংস্থা/র্ফবাগ এয রম রকান র্ফলবয়য উয ডাটাবফজ/পটয়যায প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ,
যক্ষণাবফক্ষণ, উন্নয়ন ইতযার্দবত বমার্গতা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী;
(১০) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য নতুন াংবমার্জত তথ্য  রমাগাবমাগ প্রভের্ি ম্পবকি জ্ঞান  ধাযণা রাব এফাং প্রবয়াগ াংক্রান্ত মাফতীয়
কাম িাফরী;
(১১) ভবয় ভবয় অর্িত অন্যান্য কাম িাফরী।
২.২ র্যকল্পনা  র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ অনুর্ফবাগিঃ
২.২.১ র্যকল্পনা-১ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
(১) ভার্ক প্রকল্প ম িাবরাচনা বা (১০ টি) অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(২) ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ এফাং ২০১৪-১৫ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ প্রণয়ন কযা
বয়বছ।
(৩) এর্ডর্ভুি ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এফাং ৩টি উন্নয়ন কভিসূর্চয অথ ি অফভৄি কযা বয়বছ।
(৪) এর্ডর্ভুি ৩টি প্রকল্প এফাং যাজস্ব ফাবজটভুি ৩টি কভিসূর্চ ভাপ্ত কযা বয়বছ।
(৫) উন্নয়ন প্রকবল্পয অনুকূবর জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ।
(৬) উন্নয়ন প্রকবল্পয অনুকূবর জনফর র্নবয়াবগয জন্য ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক অনুবভাদন প্রদান কযা বয়বছ।
(৭) চরভান প্রকবল্পয র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(৮) উন্নয়ন প্রকবল্পয জনফবরয দভ সৃজন  াংযক্ষণ কযা বয়বছ।
(৯) ৫টি নতুন প্রকল্প অনুবভাদন কযা বয়বছ।
(১০) উন্নয়ন প্রকবল্পয জনফবরয দ যাজস্ব খাবত স্থানান্তয/সৃজবনয জনপ্রান এফাং অথ ি ভন্ত্রণারবয়য াবথ রমাগাবমাগ অব্যাত যাখা
বয়বছ।
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(১১) নতুন উন্নয়ন প্রকবল্পয উয প্রকল্প মাচাই কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(১২) নতুন উন্নয়ন প্রকবল্পয জনফর র্নধ িাযণ কযা বয়বছ।
(১৩) র্যকল্পনা কর্ভন/একবনক/এনইর্ াংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
(১৪) র্যকল্পনা কর্ভন এফাং আইএভইর্ড এয চার্দা রভাতাবফক তথ্যার্দ যফযা কযা বয়বছ।
(১৫) উন্নয়ন প্রকবল্পয অনুকূবর জর্ভ অর্ধগ্রবণয প্রার্নক আবদ প্রদান কযা বয়বছ।
(১৬)
MTBF এয উন্নয়ন ফাবজট াংর্িি মাফতীয় কাম িার্দ ম্পার্দত বয়বছ।
(১৭) উন্নয়ন প্রকবল্পয রভয়াদ বৃর্ি প্রকল্প াংবাধন এফাং অনুবভাদন কযা বয়বছ।
(১৮) উন্নয়ন প্রকবল্পয উয র্ডর্ইর্ বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(১৯) উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কর্ভটিয বা আবয়াজন কযা বয়বছ।
(২০) উন্নয়ন প্রকল্প র্যদিন কযা বয়বছ।
(২১) উন্নয়ন প্রকবল্পয আতায় র্ফর্বন্ন রটক্সটাইর রভর্নাযীজ ক্রবয়য জন্য ভন্ত্রণারবয়য ভঞ্জুযী জ্ঞান কযা বয়বছ।
(২২) উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াং র্িি র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থায বায় রমাগদান কযা বয়বছ।
(২৩) ভবয় ভবয় অর্িত অন্যান্য কাম িাফরী ম্পার্দত বয়বছ।
২.২.২ র্যকল্পনা-২ (াট) াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
(01)
ভার্ক প্রকল্প ম িাবরাচনা বা (১০) টি অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(০২) াট খাবতয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা  ভল্যায়ন াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(০৩) াট খাবতয র্ফর্বন্ন কার্যগর্য ায়ক প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(০৪) ১৩/০৯/২০১১ তার্যবখ অনুবভার্দত একবনক কর্তিক অনুবভার্দত াট অর্ধদপ্তবয ফাস্তফার্য়ত “উচ্চ পরনীর (উপী) াট
 াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন (২য় াংবার্ধত)’’ ীল িক প্রকবল্পয কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাবফ র্যচার্রত বে।
(০৫) “উচ্চ পরনীর ( উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন’’ ীল িক প্রকবল্পয অথ ি ছাড়কযণ
াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(০৬) ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয ভর্নটর্যাং কাম িক্রভ।
(০৭) াট  াটজাত দ্রবব্যয র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান াংগ্র এফাং প্রবয়াজবন র্ফর্বন্ন াংস্থায র্নকট তথ্য রপ্রযণ াংক্রান্ত
কাম িাফরী।
(০৮) াবটয গবফলণা  ফহুভৄখী ব্যফায াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(০৯) আন্তজিার্তক াট িার্ড গ্রু (আইবজএর্জ)’য কাম িাফরী ম্পন্ন কযা।
(১০) আন্তজিার্তক াট িার্ড গ্রু (আইবজএর্জ)’য এর্প্রর, ২০১৪ াবর র্ফলুর্প্তয য াট র্ফলয়ক অয একটি
আন্তজিার্তক াংস্থা গঠবনয রবক্ষয যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন উবযাগ গ্রণ।
(১১) জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান রন্টায (রজর্ডর্র্) াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী।
(১২) জুট ডাইবাযর্পাইড রপ্রাডাক্ট এয প্রচায, প্রায, ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয প্রকল্প গ্রণ  রর্ভনায-র্বম্পার্জয়াভ এয
আবয়াজন কযা।
(১৩) ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্) এয র্ফর্বন্ন র্ভরভবয আদৄর্নকায়ন (র্ফএভআযই) প্রকল্প গ্রণ।
(১৪) উন্নয়ন প্রকবল্পয অনুকূবর র্নবয়াগ াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(১৫) চরভান উন্নয়ন প্রকবল্পয র্িয়ার্যাং বা অনুর্ষ্ঠত বয়বে্
(১৬) নতুন উন্নয়ন প্রকবল্পয উয প্রকল্প মাচাই কর্ভটি বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
(১৭) উন্নয়ন প্রকবল্পয াংবাধন  অনুবভাদন কযা বয়বছ।
(১৮) ভবয় ভবয় আবযার্ত র্ফবল দার্য়ত্বভ ারন।
(১৯) াটখাবতয উন্নয়ন প্রকল্পভবয অথ ি ছাড়কযণ কাম িাফরী।
২.২.৩ রফযকার্যকযণ/র্ফযাষ্ট্রীয়কযণ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
০১. রফযকার্যকযণ  র্ফযাষ্ট্রীয়কযবণয ভাধ্যবভ কর-কাযখানায় নুতন  উযভী উবযািা আকৃি কযা করকাযখানায রফযকার্যকযবণয রক্ষবত্র যকাবযয একটি উন্নয়ন রকৌর  নীর্ত। র অনুমায়ী ইবতাভবধ্য র্কছু
কর-কাযখানা রফযকার্যকযণ কযা বয়বছ এফাং র্কছু াংখ্যক র্ল্প কাযখানা রফযকার্যকযবণয প্রর্ক্রয়ায়
যবয়বছ। প্রতযাা কযা মায় রম, ফস্ত্র উৎাদন র্বল্প স্থর্ফযতা কাটিবয় উঠবত এ ধযবনয উবযাগ এফাং নীর্ত
উন্নয়ন রকৌর র্ববফ অদূয বর্ফষ্যবত অথ িননর্তক  কভিাংস্থাবনয রক্ষবত্র ইর্তফাচক ভূর্ভকা যাখবফ।
০২. শ্রর্ভক-কভিচাযীবদয র্নকট স্তান্তর্যত ভডাণ ি ন্যানার কটন র্ভরস্ র্রিঃ এয িক এে রিা ি এয ভল্য ফাফদ
১১,৫০,০০০/- টাকা আদায় কযা বয়বছ। মা ১৬.০২.২০১২ র্রিঃ তার্যবখ যকার্য রকালাগাবয জভা প্রদান কযা
বয়বছ।
০৩. শ্রর্ভক-কভিচাযীবদয র্নকট স্তান্তর্যত র্নউ রক্ষ্মীনাযায়ণ কটন র্ভরস্ র্রিঃ এয ভল্য ফাফদ (৭,৯৬,৫২,০০০/- +
৪,০০,০০,০০০/- + ১,৮৫,০০০/-) = রভাট ১১,৯৮,৩৭০০০/- টাকা ২৩.০৭.২০১২ র্রিঃ তার্যবখ যকার্য
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২.৩

রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।
০৪. র্ফযাষ্ট্রায়ত্ব এ, রক, খান জুট র্ভরস্ র্রিঃ এয র্নকট বত যকাবযয র্জর্ফ ানা ফাফদ-৭৬,৪৪২/- টাকা 
১৯,২৭,০০০/- টাকা এফাং যকার্য ভার্রকানাধীন ৩,১৪,২১৫টি রয়াবযয ভল্য ফাফদ-৩১,৪২,১৫০/-টাকা রভাট৫১,৩৫,৫৯২/- টাকা আদায় কযা বয়বছ। মা মথাক্রবভ ১৫.০৪.২০১২ তার্যখ, ১৩.০৫.২০১২ তার্যখ 
২৭.১২.২০১২ তার্যবখ যকার্য রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ। রমাগান রদয়া এ অথ ি যকাবযয উন্নয়ন
কভিকাবে ায়ক ভূর্ভকা যাখবফ।
০৫. ন্যানার কটন র্ভরস্ স্তান্তয চুর্িয তি অনুমায়ী ২য় র্কর্স্ত ফাফদ ১৮,১২,৯৬৯.৩৫ টাকা জভা প্রদান কবযবছ।
মা ০১.০১.২০১৩ তার্যবখ যকার্য রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।
০৬.
র্ফযাষ্ট্রায়ত্ব ভকবুরায যভান জুট র্ভরস্ র্রিঃ এয যকাবয ন্যস্ত থাকা অফর্ি ২০১৩৪৩টি রয়াবযয ভল্য
ফাফদ- ২০,১৩,৪৩০/- টাকা আদায় কযা বয়বছ। মা ২৮.০৪.২০১৩ র্রিঃ তার্যবখ যকার্য রকালাগাবয জভা
প্রদান কযা বয়বছ। অফর্ি ানা ৮,২৩,০৩,০০০/- টাকায একটি ব্যাাংক গ্যাযার্ন্ট প্রদান কবযবছ।
০৭.
র্ফযাষ্ট্রায়ত্ব কুর্িয়া রটক্সটাইর র্ভরস্ র্র: এয র্নকট যকাবযয প্রাপ্য র্জর্ফ খাবত ৪,৮১,৭৪,০০০/- টাকা এফাং
১,৫৭,৯৭৬টি রয়াবযয ভল্য ফাফদ-১৫,৭৯,৭৬০/- টাকা
রভাট ৫,০২,৫৩,৭৬০/- টাকা র্যবাধ কবযবছ।
মা ১০.১১.২০১৩ তার্যবখ যকার্য রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।
০৮. র্ফটিএভর্ এফাং র্ফবজএভর্’য আতাধীন ১৯৮২ াবর াবফক ভার্রকবদয র্নকট স্তান্তর্যত ফস্ত্র  াট
করভবয ব্যফস্থানা কর্তিক্ষ-রক যকায, র্ফটিএভর্, র্ফবজএভর্  অন্যান্য যকার্য প্রর্তষ্ঠানভবয
মাফতীয় দায়-রদনা র্যবাবধয র্নবদ ি প্রদান কযা বয়বছ। একার্ধকফায তার্গদ রদয়া ানা আদাবয়য
র্ফলবয় অনুযণীয় প্রর্ক্রয়া অব্যাত আবছ। ানা র্যবাবধয র্নবদ িবয রপ্রর্ক্ষবত ইবতাভবধ্য আবযা র্কছু র্কছু
র্ভর বত আাংর্ক ানা আদায় বয়বছ।
০৯. র্ফটিএভর্’য র্নয়ন্ত্রণাধীন বার্রকা উবরন র্ভবরয অর্তর্যি/উদ্ধৃত্ত ৩.৯০ একয জর্ভ র্ফটিএভর্ কর্তিক
রটোবযয ভাধ্যবভ র্ফক্রয় কযা বয়বছ। মায ভল্য ফাফদ ২১,৬৬,৬৬,৪৫০/- টাকা র্ফটিএভর্ কর্তিক আদায় কযা
বয়বছ এফাং জর্ভয রক্রতা রভা ি স্মাট ি রজনস্ র্রিঃ এয অনুকূবর াপ-কফরা দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া
বয়বছ।
১০. ফস্ত্র  াটকরভবয ভবধ্য নানাভৄখী ভস্যা (ব্যফস্থানাগত ত্রুটি, শ্রর্ভক অবন্তাল  ভাভরায ভাধ্যবভ র্ভর
কাযখানা অচর য়া, রফাত য়া ইতযার্দ) ভাননীয় ভন্ত্রী স্ব-উবযাবগ াংর্িি ক্ষগণবক র্নবয় বা 
ভবঝাতায ব্যফস্থা কবয ভাধাবনয দবক্ষ গ্রণ কবয চবরবছন। এবত যকায  শ্রর্ভবকয স্বাথ ি যক্ষা
উৎাদনীরতা ফজায় যাখায র্নশ্চয়তায থ প্রস্থ বে।
ফস্ত্র অনুর্ফবাগিঃ

২.৩.১ ফস্ত্র-১ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণ
ি চাকুযীর্ফর্ধ, র্নবয়াগর্ফর্ধ, দ সৃর্ি,
০১। র্ফটিএভর্য াংস্থান উি াংস্থায কভিকতিাবদয র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, পুনগঠন,
িক্রভ।
দ র্ফবরা, রফতন এফাং বাতার্দ ম্পর্কিত মাফতীয় কাম
০২। র্ফটিএভর্ কর্তিক আন্তজিার্তক ফাজায বত কর প্রকায কাঁচাভার আভদানী াংক্রান্ত।
০৩। র্ফটিএভর্য আভদানী/যপ্তানী এফাং ফাট িায প্রবটাকর চুর্ি ম্পাদন।
০৪। র্ফটিএভর্ র্নয়র্ন্ত্রত এন্টাযপ্রাইজভবয ফার্ল িক প্রর্তবফদন মথা-ব্যাবরন্প ীট, রাব-ক্ষর্তয র্াফ র্ফবিলণ এফাং এ
ম্পবকি র্ফটিএভর্ কর্তিক গৃীত কাম িক্রভ ম িাবরাচনা।
০৫। র্ফটিএভর্য ফাবজট  বফবদর্ক ভৄদ্রা র্ফর্নভয় াংক্রান্ত ফাবজট ফযাদ্দ, র্ফবল ভঞ্জুযী, ঋণ, রট্রজাযী ফে, র্নবয়াগ
াংক্রান্ত কাম িক্রভ ইতযার্দ মাফতীয় কাজ।
০৬। র্বল্প কভিযত শ্রর্ভক, কভিচাযীবদয ভজুযী, কল্যাণভরক কাম িক্রভ, শ্রভ আইন এফাং শ্রর্ভক ভস্যার্দ ম্পর্কিত।
ি এফাং স্থানীয় র্নয়র্ন্ত্রত এন্টাযপ্রাইজভব র্যচারক ভবনানয়ন।
০৭। র্ফটিএভর্য রফাড ি বা গঠণ/পুনগঠন
০৮। র্ফটিএভর্য ার্র, ভাভরা রভাকদ্দভা, অর্ববমাগ  আবফদন ইতযার্দ কাম িাফরী।
০৯। র্ফটিএভর্ র্নয়র্ন্ত্রত এন্টাযপ্রাইজভবয ভস্যা ম িবফক্ষণ  ম িাবরাচনাক্রবভ তা ভাধাবনয র্নর্ভত্ত র্ফটিএভর্বক
প্রবয়াজনীয় যাভি প্রদান।
১০। র্ফটিএভর্বত কভিযত কভিচাযীবদয র্ফবদ ভ্রভণ, র্ফবদী াংস্থায আভন্ত্রবণ ব্যর্িগত/যকাযী ম িাবয় অাংগ্রবণয
অনুভর্ত প্রদান।
১১। র্ফটিএভর্ াংর্িি অন্য রম রকান কাজ।
ি চাকুযী র্নয়র্ভতকযণ, র্নবয়াগ র্ফর্ধ, দ
১২। ফস্ত্র দপ্তবযয মাফতীয় প্রার্নক কাম িক্রভ, মথা-র্নবয়াগ, বদান্নর্ত, পুনগঠন,
সৃর্ি  দ র্ফলুর্প্ত, রফতন-বাতা, র্বরকন রগ্রড  টাইভ রের প্রদান ইতযার্দ।
১৩। ফস্ত্র দপ্তয  র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানভবয র্ফবাগীয় ভাভরা  অর্ববমাবগয ব্যাাবয প্রার্নক কাম িাফরী।
১৪। ফস্ত্র দপ্তবযয কভিকতিা  কভিচাযীবদয ব্যর্িগত নর্থ  দাপ্তর্যক র্ফবদ ভ্রভণ াংক্রান্ত কাম িক্রভ।
১৫। ভয় ভবয় অর্িত অন্যান্য কাজ।
book 13-14.doc

- 15 -

২.৩.২ ফস্ত্র-২ াখা
২.
২০১৩-২০১৪ থ য ফছষযয ম্পালদত কর কভযকাষেয লফফযণ :
(ক)
ফাংরাষদ তাঁত মফাষড যয অআন উষদষ্টা লনষয়াষগয রষক্ষে কাম িক্রভ গ্রণ।
(খ)
ফাংরাষদ মযভ মফাষড যয (ফতযভাষন ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাড য) ৫০ জন গাড/য এভএরএএ এয চাকুযী
যাজস্বকযণ না ওয়া ম যন্ত তাষদয মফতন বাতালদ লযষাষধয জন্য ফাষজট লধাখাষক নুষযাধ কযা য়।
(গ)
ফাংরাষদ তাঁত মফাষড যয যালয পুযণষমাগ্য ৬টি শূণ্য দ পুযষণয জন্য ছািত্র প্রদান কযা য়।
(ঘ)
ফাংরাষদ মযভ গষফলণা ও প্রলক্ষণ আন্সটিটিউট এয আন্সট্রাক্টষযয মফতন মস্কর উন্নীতকযবণয যকাযী অষদ জাযী।
(ঙ)
ফাংরাষদ মযভ গষফলণা ও প্রলক্ষণ আন্সটিটিউট এয প্রধান তফজ্ঞালনক কভযকতযা জনাফ মভা: অব্দুর ালভদ লভয়াষক
লফত্র জ্ব ারষনয জন্য ৫৯ লদন ফল:ফাংরাষদ লজযত ছুটি ভঞ্জুয কযা য়।
(চ)
ফাংরাষদ তাঁত মফাড য অআন, ২০১৩ প্রণয়ন।
(ছ)
ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাষড যয াংগঠলনক কাঠাষভা ও প্রলফধান ভারায খিা জনপ্রান ভন্ত্রণারষয় মপ্রযণ।
(জ)
ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাষড যয লযচারনা ল যষদয প্রথভ বা নুষ্ঠান।
(ঝ)
ফাংরামদ মযভ গষফলণা ও প্রলক্ষণ আন্সটিটিউট এয ৩২টি দ ০১.০৬.২০১১ ষত ৩১.০৫.২০১২ তালযখ ম যন্ত
ংযক্ষরণয যকাযী অষদ জাযী।
(ঞ)
ভলন্ত্রবা তফঠষক গৃীত লিান্ত মূষয ফাস্তফায়ন িগলত ভন্বয় ও ংদ লধাখায় মপ্রযণ।
(ট)
ফাংরাষদ মযভ গষফলণা ও প্রলক্ষণ আন্সটিটিউট এয কাযী প্রষকৌরী (তলিৎ) এয ১ (এক)টি দ ০১.০৬.২০১৩
ষত ৩১.০৫.২০১৪ তালযখ ম যন্ত ংযক্ষষণয যকাযী অষদ জাযী।
(ঠ)
ফাংরাষদ মযভ মফাষড যয ভাি উন্নয়ন প্রকষল্পয স্থায়ী যাজস্ব ফাষজষট স্থানান্তলযত ৭(াত)টি দ ০১.০৬.২০১২
ষত ৩১.০৫.২০১৩ তালযখ ম যন্ত ংযক্ষরণয যকাযী অষদ জাযী।
(ড)
ফাংরাষদ মযভ গষফলণা ও প্রলক্ষণ আন্সটিটিউট এয ২(দুআ)টি লাফ যক্ষবকয দ ০১.০৬.২০১৩ ষত
৩১.০৫.২০১৪ তালযখ ম যন্ত ংযক্ষষণয যকাযী অষদ জাযী।
(ঢ)
ফাংরাষদ তাঁত মফাষড যয ৯ভ মিড ভুি ৭(াত) জন কভযকতযাষক জাতীয় মফতন মস্কর ২০০৯ এয অওতায় ১৫০০০২৬২০০/- টাকায মস্কষর লষরকন মিড প্রদান ংক্রান্ত ভঞ্জুযী অষদ জাযী।
ফাংরাষদ মযভ মফাষড যয ভাি উন্নয়ন প্রকল্প ষত যাজস্বখাষত স্থানান্তলযত ১৮১টি ষদয ভষধ্য ১৫৫টি দ
যাজস্বখাষত স্থায়ীকযণ এফং ফলষ্ট ২৬টি শূণ্য দ লনয়লভত ংযক্ষরণয যকাযী অমদ জাযী।
(ত)
২৬ ভাচ য াধীনতা ও জাতীয় লদফ উরষক্ষে ৩০০ (লতনত) লচ মযভী রুভার জাানস্থ ফাংরাষদ দূতাফাষ
মপ্রযণ।
(থ)
ফতযভান যকাষযয ১০০ লদষনয উষেখষমাগ্য গুরুত্বপূণ য কভযকাে এফং যফতী ১০০ লদষনয কভযলযকল্পনা ম্পষকয
ভন্বয় ও ংদ লধাখায় প্রলতষফদন মপ্রযণ।
(দ)
ফস্ত্র-২ লধাখা ংলিষ্ট লফগত ৫ ফছষযয উষেখষমাগ্য কাজমূ ভন্বয় ও ংদ লধাখায় মপ্রযণ।
(ধ)
ফাংরাষদ তাঁত মফাষড যয কাযী ব্যফস্থাক জনাফ ভীযণ কুভায তফযষক ১৫ (ষনয) লদষনয ফল:ফাংরাষদ
লজযত ছুটি ভঞ্জুষযয অষদ জাযী।
(ন)
ভাভান্য াআষকামট যয যাষয়য মপ্রলক্ষষত ফাংরাষদ মযভ উন্নয়ন মফাষড যয ৩(লতন) জন কভযচাযীষক যাজস্বখাষত
স্থানান্তয ংক্রান্ত যকাযী অষদ জাযী।
()
ভন্ত্রণারষয়য কাম যফন্টন ারনাগাদ কযণ প্রংষগ প্রান-১ লধাখায় তথ্যালদ মপ্রযণ।
(প)
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয কভিকতিা/কভিচাযীবদয জন্য গ্রাচুইটিয র্যফবতি রনন প্রথা প্রফতিবনয কাম িক্রভ গ্রণ।
(ফ)
লফলফধ।
২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন :
(ণ)

(ক)
(খ)

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি আইন, ২০১৩ (২০১৩ বনয ১৩ নাং আইন) প্রণয়ন;
ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি আইন, ২০১৩ (২০১৩ বনয ৬৪ নাং আইন) প্রণয়ন।

২.৩.৩ ফস্ত্র-৩ াখা
৩.
২০১৩-২০১৪ থ য ফছষযয ম্পালদত কর কভযকাষেয লফফযণ :
(১) ফাাংরাবদ ফস্ত্রকর কবিাবযন (র্ফটিএভর্)
াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী।
(২) ফ
স্ত্রখাত  উায র্ফর্বন্ন উ-খাবতয নীর্ত প্রণয়ন এফাং ারনাগাদকযণ াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(৩) ফ
স্ত্রর্বল্পয বফরদর্ক র্ফর্নবয়াগ াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(৪) ফ
স্ত্র প্রদিনী  ফস্ত্ররভরা ম্পর্কিত কাম িাফরী।
(৫) ফস্ত্র াংর্িি আন্তজিার্তক াংস্থায দস্যদ গ্রণ  চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী
।
(৬)
ফস্ত্রর্বল্পয াফর্রক এফাং প্রাইববট রক্টবযয বমার্গতা াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(৭)
অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক প্রণীত নীর্তভারায খড়ায উয ভতাভত প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী।
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(৮)
ফস্ত্রর্বল্পয াফর্রক  প্রাইববট রক্টবযয ভস্যাভব ায়তা প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(৯) প্রাইববট রক্টবয নতুন র্ফর্নবয়াগকাযীবক চরর্ত ভরধন, কাঁচাভার আভদানী এফাং অথ িরগ্নী প্রর্তষ্ঠান, ব্যাাংক  াায্যকাযী
াংস্থায াংবগ রমাগাবমাবগয রক্ষবত্র ায়তা প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(১০)
জবয়ন্ট ইবকানর্ভক কর্ভন াংক্রান্ত কাম িাফরী।
(১১) জাতীয় ফস্ত্র প্রবকৌর  গবফলণা ইন্পটিটিউট (র্নটায) াংক্রান্ত কাম িাফরী ।
(১২)
ভবয় ভবয় অর্িত অন্যান্য কাম িাফরী।
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
1.

?????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ? ???
, ???????????????
, ????, ???? ?????
, ?????
?????? ?????
????? ?????
?????? ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??????? ??????? ? ?????????
( MO U
???????
) ????????
?????????
?????? ????????; ?????
2. ফস্ত্রনীর্ত ২০১৪ এয খড়া প্রণীত বয়বছ মা চূড়ান্তকযবণয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ;
3. আভদানী নীর্ত, যপ্তানী নীর্ত, কৃর্ল নীর্ত, ভফায় নীর্ত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় কর্তিক রপ্রর্যত খড়া নীর্তভারা ম িাবরাচনা পূফ িক
ভতাভত প্রদান কযা বয়বছ;
4. র্ফর্বন্ন রদবয াবথ র্ি-ার্ক্ষক ম্পকি এফাং রমৌথ অথ িননর্তক কর্ভবনয বায জন্য েীপ/ভতাভত রপ্রযণ কযা বয়বছ;
5. র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, ট্যার্যপ কর্ভন, জাতীয় যাজস্ব রফাবড ি অনুর্ষ্ঠত বায় প্রর্তর্নর্ধ রপ্রযণ পূফ িক অত্র ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত র্ফলবয়
ভতাভত প্রদান কযা বয়বছ;
6. International Sericulture Commssion (ISC) দস্যদ গ্রণ কযা বয়বছ;
?. ?????????????? ??? ???????????
(ICAC)
এয দস্যদ গ্রবণয প্রর্ক্রয়া চূড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ।
( ?????

২.৪ াট অনুর্ফবাগিঃ
২.৪.১ াট-১ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
(১) াট  াটর্বল্পয উন্নয়বনয রবক্ষয র্ফর্ি ব্যর্িফবগযি ভন্ববয় াট কর্ভন গঠন কযা বয়র্ছর এফাং াট
কর্ভবনয প্রর্তবফদন ায়ায য াংর্িি কবরয র্নকট প্রর্তবফদন রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(২) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্ফলুপ্ত আদভজী জুট র্ভবরয ২নাং ইউর্নট পুনযায় চালুকযবণয রবক্ষয ম্ভাব্যতা মাচাইবয়য রঘালণা রদন। র
রবক্ষয উন্নতভাবনয াবটয যপ্তানী, সূতা  াবটয র্ফর্বন্ন ধযবনয ফহুভৄখী ণ্য উৎাদন, মায বদর্নক উৎাদন ক্ষভতা ৫০.৭০
রভিঃ টন এফাং এয রভাট প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০৬৭৪.৪১ রক্ষ টাকায প্রকল্পটি গ্রণ কবয অথ িায়বনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নকট
ায াংবক্ষ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(৩) র্ফবজএভর্য আতাধীন ফন্ধ কভী জুট র্ভরস্ র্রিঃ এফাং র্র জুট র্ভরস্ র্রিঃ পুনযায় চালু কযা বয়বছ।
(৪) র্ফবজএভর্য আতাধীন াটকরভবয র্ফদুযৎ ভস্যা দূযীকযণাবথ ি র্ফকল্প ায়ায িান্ট স্থাবনয র্ফলবয়
প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ কযা বে।
(৫) রস্বোফয কভিসূচীয আতায় অফয এফাং স্বাবার্ফক র্নয়বভ অফয গ্রণকাযীবদয ানার্দ র্যবাবধয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
বয়বছ।
(৬) ভজুযী কর্ভবনয ফবকয়া ানা ৩য়  ৪থ ি র্কর্স্ত র্যবাধ ফাফদ ৪০০.০০ রকাটি টাকা র্ফবজএভর্য অনুকূবর ছাড় কযা
বয়বছ। চরভান াটকরগুবরায উৎাদন কাম িক্রভ অব্যাত যাখায রবক্ষয ২০১৩-১৪ আর্থ িক াবর কাঁচা াট ক্রবয়য জন্য
২০০.০০ (দুইত) রকাটি টাকা ছাড় কযা বয়বছ।
(৭) াবটয ফবকয়া ভল্য ফাফদ যফযাকাযীবদয জন্য প্রবয়াজনীয় অথ ি ফযাবদ্দয জন্য অথ ি ভন্ত্রণারবয় ত্র রপ্রযণ কযা বয়বছ এফাং
অথ ি ভন্ত্রণারয় বত চার্দা রভাতাবফক অথ ি ায়া মায়র্ন।
(৮) র্ফবজএভর্য অধীন র্ভরভবয শ্রর্ভক, কভিচাযী  কভিকতিাবদয ফবকয়া ানার্দ াংক্রান্ত র্ফলবয় প্রাপ্ত
ত্রভ মথামথবাবফ র্নষ্পর্ত্ত কযায রবক্ষয র্ফবজএভর্বত রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(৯) র্ফবজএভর্  এয অধীন াটকরভবয র্ফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরাভবয র্ফলবয় র্ফজ্ঞ আদারবতয র্নবদ ি
অনুমায়ী প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য র্ফবজএভর্বক অনুবযাধ কযা বয়বছ।
(১০) ফন্ধকৃত াটকরভবয অথ িায়বনয র্ফলবয় ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ ভর্ন্ত্রবা বফঠক উস্থাবনয জন্য ায-াংবক্ষ রপ্রযণ কযা
বয়বছ।
(১১) যকায কর্তিক রঘার্লত ভৄর্িবমািা কভিকতিা-কভিচাযীবদয দুই ফছয চাকুর্যয সুর্ফধায বয আবযা এক ফছয চাকুযী বৃর্িয সুর্ফধা
র্নর্শ্চতকযবণয রবক্ষয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ।
(১২) বাযবতয রগন ইর্ির্নয়ার্যাং রকাাং র্রিঃ কর্তিক গারফ্রা-ার্ফফ র্রিঃ রমৌথ উবযাবগ রাবজনকবাবফ র্যচারনায
জন্য প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ চরবছ।
(১৩) াট রথবক ভে  কাগজ উৎাদবনয জন্য প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ চরবছ।
(১৪) যকাযী াটকরভবয শ্রর্ভকবদয সুবমাগ-সুর্ফধা বৃর্িয রবক্ষয ভজুযী কর্ভন, ২০১০ ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ
চরবছ।
(১৫) র্ফবজএভর্য কভিচাযী প্রর্ফধানভারায াংবাধনী ২০১১ কাম িক্রভ চরবছ।
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(১৬)

র্ফবজএভর্য াটকরগুর্র BMRE কযবণয কাম িক্রভ চরবছ।

২.৪.২ াট-২ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
1. বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায (াংবাধন)আইন, ২০১৩ ফাাংরাবদ রগবজবট ২৫-০৮-২০১৩ তার্যবখয
অর্তর্যি াংখ্যায় প্রকার্ত বয়বছ।
2. বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায আইন, ২০১০-এয ২২ ধাযাভবত ২৮ রভ ২০১৩ তার্যবখ বণ্য াটজাত
রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায র্ফর্ধভারা, ২০১৩ প্রণয়ন কযা বয়বছ। উি র্ফর্ধভারায ৩ র্ফর্ধবত উবের্খত তপর্র অনুমায়ী
৬টি ণ্য- ধান, চার, গভ, ভুট্টা, ায  র্চর্ন াটজাত রভাড়বকয জন্য র্নধ িাযণ বয়বছ।
3. বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায র্ফর্ধভারা, ২০১৩ মথামথ প্রবয়াবগয রবক্ষয রভাফাইর রকাট ি আইন-২০০৯ এয
তপীবর অন্তভুিি কবয ফাাংরাবদ রগবজবট ০৬/১১/২০১৩ তার্যবখয অর্তর্যি াংখ্যায় প্রকার্ত বয়বছ।
4. বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায র্ফর্ধভারা, ২০১৩ মথামথ প্রবয়াবগয রবক্ষয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় াংর্িি কবরয
র্নকট রপ্রযণ কযা বয়বছ।
5. ফাধ্যতাভরক াবটয ফস্তায ব্যফায আইন, ফাস্তফায়বনয কর র্ফবাগীয় কর্ভনায, রজরা প্রাকবদয র্নকট র্চফ ভবাদয়
স্বাক্ষর্যত র্ড, ত্র রপ্রযণ কযা বয়বছ।
6. আন্তজিার্তকবাবফ ফাধ্যতাভরক াবটয ফস্তা ক্রয় এফাং ব্যফায উৎার্ত কযবণয র্নর্ভবত্ত র্ফবদব অফর্স্থত ফাাংরাবদবয
দূতাফাবয কভিার্য়ার কাউর্ন্পরযবদয র্নকট র্চফ ভবাদবয়য স্বাক্ষর্যত র্ড,,ত্র রপ্রযণ কযা বয়বছ।
7. উি আইবনয র্ফলবয় রভাফাইর রপাবনয ভাধ্যবভ জনগণবক বচতন  ব্যাকবাবফ প্রচাবযয র্নর্ভত্ত দুটি ক্ষুবদ ফাতিা প্রচাবযয
জন্য র্ফটিআযর্বক অনুবযাধ জানাবনা বয়বছ। মা রভাফাইর রপাবনয ভাধ্যবভ প্রচার্যত বে।
8. এছাড়া বদর্নক র্ত্রকায় র্ফজ্ঞর্প্ত, ফাাংরাবদ রটর্রর্ববন প্রচায  রভাফাইর রপাবনয ভাধ্যবভ আবরাচয র্ফলবয় ব্যাক
প্রচায/প্রচাযণা চারাবনা বে।
২.৪.৩ াট-৩ াখা
আবরাচয অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্ফফযণিঃ
০১) র্ফলুু্প্ত র্ফবজর্য কর্তয় ম্পর্ত্তয রীজ/বাড়া প্রদাবনয অনুবভাদন প্রদান কযা বয়বছ;
০২) নাযায়ণগি রজরায ১টি, কুর্ড়গ্রাভ রজরায ১টি, জাভারপুয রজরায ১টি, যাংপুয রজরায ৪টি ম্পর্ত্তয রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কযা
বয়বছ;
০৩) যাংপুয রজরায আরভনগয নাভীয় ম্পর্ত্তবত অফর্স্থত অস্থাফয ম্পদ র্ফক্রয় কাম িক্রভ গ্রন কযা বয়বছ;
০৪) র্ফবজর্ ’য জর্ভ াংক্রান্ত াইবকাবট ি র্ফচাযাধীন ভাভরা দ্রুত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষয র্ফবজর্ ’য প্যাবনর আইনজীফীয প্রস্তাফনায আবরাবক
কর্তয় র্র্নয়য আইনজীফী র্নবয়াগ তাবদয ার্যশ্রর্ভক র্প প্রদাবনয অনুবভাদন প্রদান কযা বয়বছ;
০৫) নীর্ত াংক্রান্ত
০৬) ২০১৩-২০১৪ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় প্রায় ১২টি বা আফান কযা বয়বছ;
০৭) র্ফবজর্’য কর্তয় ম্পর্ত্তয র্ফলবয় আইনগত ভতাভত রচবয় আইন, র্ফচায  াংদ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয় ায-াংবক্ষ রপ্রযণ কযা
বয়বছ;
০৮) র্ফর্বন্ন ভবয় চার্দায আবরাবক মথাভবয় তথ্যার্দ রপ্রযণ কযা বয়বছ;
০৯) াটজাত ণ্য যপ্তানীয র্ফযীবত নগদ ায়তা/বতুক
ি ী র্যবাবধয জন্য র্ফর্বন্ন জুট এবার্বয়বনয প্রস্তাফনায আবরাবক
ফাাংরাবদ ব্যাাংবকয অনুকূবর অথ ি ছাড়কযবণয র্ফলবয় অথ ি ভন্ত্রণারবয়য াবথ র্ফর্বন্ন ভবয় ত্র রমাগাবমাগ কযা বয়বছ।
২.৫ রটক্সটাইর স্ট্রাবটর্জক ম্যাবনজবভন্ট ইউর্নট (টিএএভইউ)
১.০

র্যর্চর্তিঃ
ফস্ত্র র্বল্পয র্ফর্বন্ন উখাবত সুষ্ঠু  াভিস্যপূণ ি উন্নয়বনয রবক্ষয আন্তিঃাংবমাগ সৃর্িয ভর্ন্বত র্যকল্পনা  নীর্ত র্নধ িাযবণ ফস্ত্র
ভন্ত্রণারয় তথা যকাযবক কার্যগযী ায়তা প্রদাবনয উবদ্দবে ১৯৮৯ াবর রপাড ি পাউবেবনয অথ িানুকূবল্য রটক্সটাইর
ষ্ট্রযাবটর্জক ম্যাবনজবভন্ট ইউর্নট এয ফাস্তফায়ন আযম্ভ য় এফাং একই উৎবয অনুদাবন ইউর্নটটি রভাট ৩ ম িাবয় রবন্ফম্বয
১৯৯৭ ম িন্ত র্যচার্রত য়। অতিঃয র্ফশ্ব ব্যাাংবকয অথ িায়বন ইউর্নটটি রভাট ৪ জন স্থানীয় র্ফবলজ্ঞ এয ভন্ববয় ২০০৩
াবরয জুন ম িন্ত র্যচার্রত য়। ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়বক ফস্ত্র র্বল্পয র্ফর্বন্ন উখাবত র্ফর্নবয়াগ  এভএপএ এয আতায়
আন্তজিার্তক ফার্ণজয সুর্ফধা উবঠ মায়ায যফতী ভবয় ফস্ত্র বণ্যয আন্তজিার্তক ফার্ণজয রকৌর াংক্রান্ত নীর্ত / কভিন্থা
াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলবয় ায়তা দাবনয জন্য শুদৄভাত্র ১ জন স্থানীয় যাভিক (র্ল্প অথ িনীর্তর্ফদ) িাযা ইইউ / ইউর্নবডায
অথ িায়বন ভাচ ি ২০০৬ রথবক টিএএভইউ এয কাম িক্রভ র্যচার্রত বে।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদনক্রবভ ভাচ ি, ২০০৬ রথবক ৪.৫ ফছয রভয়াদী ইউবযার্য়ান কর্ভন কর্তিক অথ িার্য়ত এফাং
ইউর্নবডা কর্তিক ফাস্তফার্য়ত Bangladesh Quality Support Program (BQSP) এয আতায়
“Strengthening NITTRAD’s and TSMU’s Capability for Development of
Textile Sector” ীল িক কার্যগর্য প্রকবল্পয অি র্ববফ টিএএভইউ এয কাম িাফরী র্যচার্রত বয়বছ মায ফাস্তফায়ন
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জুন ২০১০ াবর ভাপ্ত বয়বছ। ফতিভাবন ইইউ এয অথ িায়বন BQSP এয যফতী ম িাবয় Better Works and
Standards (BEST) Programme এয আতায় “Strengthening of NITER, Textile
Colleges and TSMU for Development of Textile Sector” ীল িক কার্যগর্য ায়তা
প্রকবল্পয একটি অি র্ববফ টিএএভইউ এয উয ন্যস্ত কাম িক্রভ জুরাই ২০১০ রথবক শুরু কযা বয়বছ মা জুন ২০১৫ এ ভাপ্ত
বফ।
২.০ টিএএভইউ এয
কাম িাফরীয াংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণিঃ
২.১ ফস্ত্র খাবত উন্নতভাবনয র্ল্প  ফস্ত্র বণ্যয ফার্ণজয াংক্রান্ত র্ফলবয় প্রাথর্ভক ফস্ত্র র্বল্পয ভর্ন্বত উন্নয়ন এফাং যকাযী 
রফযকাযী খাবতয রিকবাল্ডাযবদয ভবধ্য সু-ম্পকি সৃর্ি।
২.২ প্রাথর্ভক ফস্ত্র র্বল্প র্ফর্নবয়াগ  অথ িায়ন নীর্ত অনুযণ, সুবদয ায এফাং শুল্ক  কয ইতযার্দ আবযাবয পবর ফস্ত্র বণ্যয উয
রনর্তফাচক প্রবাফভৄি কযায ব্যাাবয আর্থ িক  অথ িননর্তক র্ফবিলণাথ িক কাম িার্দ ম্পাদন।
২.৩ স্বল্প  দীঘ ি রভয়াদী উন্নয়ন র্যকল্পনা / কভিসূচী, র্ফর্নবয়াগ  কার্যগর্য প্রকল্প প্রণয়বণয ব্যাাবয ভন্ত্রণারয়বক ায়তা প্রদান।
২.৪ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়বক মথামথ র্ফর্নবয়াগ  কার্যগযী ায়তা, উন্নত রকৌর অফরম্বন এফাং ফস্ত্র বণ্যয ফাজাযজাতকযণ
াংক্রান্ত ায়তা প্রদান ইতযার্দ।
৩.০ টিএএভইউ কর্তিক ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফরীয র্ফফযণিঃ
৩.১ ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী এফাং র্র্নয়য র্চবফয নয়া র্দেী পবযয াবথ ম্পর্কিত
“Vision IJSG after 2014”
াংক্রান্ত েীপ প্রণয়ন।
৩.২
ফাাংরাবদবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং বাযবতয ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য অনুর্ষ্ঠত MOU এয ফাাংরা াংেযণ প্রণয়ন।
৩.৩ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান বুযবযা কর্তিক প্রণীত
“Rules for Preparation and Publication of
Statistics by Different Organizations other than Bangladesh Bureau of
Statistics 2013” র্নযীক্ষাবন্ত ভন্ত্রণারবয়য ভন্তব্য প্রদান।
৩.৪ ভন্ত্রণারবয়য
MIS Development এয ব্যাাবয র্নবয়ার্জত কভিকতিাবক প্রবয়াজনীয় যাভি প্রদান এফাং এতদাংক্রান্ত
অনুর্ষ্ঠত বায় রমাগদান।
৩.৫ র্ফশ্ব ব্যাাংক কর্তিক প্রণীত
“Diagnostic Trade Integration Study” এয ৩টি র্ফদ বর্রয়্যযভ এয য
ভন্ত্রণারবয়য ভন্তব্য প্রদান।
৩.৬ ফস্ত্র  াট উখাত াংক্রান্ত অথ িননর্তক ভীক্ষা- ২০১৩  ২০১৪ (ফাাংরা) প্রণয়ন।
৩.৭ র্যকল্পনা কর্ভন কর্তিক প্রণীত ৬ষ্ঠ ঞ্চ-ফার্ল িক র্যকল্পনায ভধ্যবভয়াদী ভল্যায়ন প্রর্তবফদবনয য ভন্তব্য প্রদান।
৩.৮ ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয চার্দা রভাতাবফক ৬ষ্ঠ ঞ্চ-ফার্ল িক র্যকল্পনায রকৌর অনুমায়ী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য কর
দপ্তয/াংস্থা/রফাড ি এয প্রকল্প ভবয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ভর্ন্বত র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন প্রণয়ন।
৩.৯ ফস্ত্র বণ্যয ট্যাক্স  ট্যার্যপ াংক্রান্ত এনর্ফআয এয র্ফর্বন্ন বায় ভন্ত্রণারবয়য প্রর্তর্নর্ধ র্ববফ রমাগদান।
৩.১০ ফস্ত্র  াট খাবত ফতিভান যকাবযয র্ফগত ০৫ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন াংক্রান্ত র্ফদ প্রর্তবফদন প্রণয়ন।
৩.১১ ফস্ত্র নীর্ত - ২০১৪ এয খড়া প্রণয়ন।
৩.১২ জাতীয় াংবদয ভাননীয় দস্যগণ কর্তিক উস্থার্ত ফস্ত্র  াট াংক্রান্ত র্নধ িার্যত প্রোফরীয উত্তয প্রদান।
৩.১৩ ফস্ত্র  াট উখাত াংক্রান্ত রফরারু, বাযত, শ্রীরাংকা, র্ববয়তনাভ, উজবফর্কস্তান, দর্ক্ষণ রকার্যয়া, র্পর্রর্ন, রৌর্দ আযফ,
তুযে, ইযান, কবম্বার্ডয়া, ভূটান ইতযার্দ রদভবয াবথ ফাাংরাবদবয াযির্যক ফার্ণর্জযক  অথ িননর্তক র্ফলয়ার্দয
য েীপ / ইনপুট প্রণয়ন এফাং র্ল্প অথ িনীর্তর্ফদ কর্তিক ইআযর্ডবত এ কর র্ফলয় াংক্রান্ত কর্তয় আন্তিঃভন্ত্রণারয়
বায় রমাগদান।
৩.১৪ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়, র্যদপ্তয  াংস্থা কর্তিক প্রণীত নীর্ত, আইন, র্যবাট ি প্রভৃর্তয উয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বক্ষ ভতাভত
প্রদান।
৩.১৫ ইইউ/ইউর্নবডায আর্থ িক ায়তায়
Better Works and Standards (BEST) Programme এয
অধীবন ফাস্তফায়নাধীন “Strengthening of NITER, Textile Colleges and TSMU for
Development of Textile Sector” ীল িক কার্যগর্য ায়তা প্রকবল্পয ভার্ক, বত্র-ভার্ক, লান্ার্ক 
ফার্ল িক আর্থ িক  ফাস্তফ অগ্রগর্ত াংক্রান্ত প্রর্তবফদন প্রণয়ন কবয র্যকল্পনা কর্ভন, আইএভইর্ড, অথ ি ভন্ত্রণারয় ইতযার্দ
াংস্থা/প্রর্তষ্ঠাবন রপ্রযণ।
৩.১৬

NITER এয গবর্ণ িাং ফর্ড’য দস্য র্ববফ র্ল্প অথ িনীর্তর্ফদ কর্তিক র্নয়র্ভত বায় রমাগদান এফাং র্বরকন কর্ভটিয
দস্য র্ববফ NITER এ র্ক্ষক  অন্যান্য জনফর র্নবয়াবগয জন্য ইন্টাযর্বউ রফাবড ি অাংগ্রণ।
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২.৬ র্রকুইবডন ররিঃ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা প্রাংবগ র্রকুইবডন রবরয আতাভুি ৮টি ফস্ত্র
র্ভবরয তথ্যফরী।
১৯৮২ ইাং বন যকাযী র্িান্ত
ক্রবভ ৪টি ফস্ত্রর্ভর মথাক্রবভ (১) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-১), (২) ঢাবকশ্বযী কটন
র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-২), (৩) আদি কটন র্ির্নাং এে উইর্বাং র্ভরস্ র্রিঃ  (৪) রভার্নী র্ভরস্ র্রিঃ Wound up কবয উি
র্ভরগুবরায অফায়ন কাম িক্রভ ম্পাদবনয জন্য র্রকুইবডটয র্নবয়াগ কযা য়। যফতীবত ২০০৩-২০০৪ অথ ি ফছবয আয ৪টি র্ভর
মথাক্রবভ (১) ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ, (২) র্চতী রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ, (৩) র্যবয়ন্ট রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ  (৪) ভর্রন
কটন র্ভরস্ র্রিঃ Wound up কযায রবক্ষয র্রকুইবডন রবর ন্যস্ত কযা য়। উি র্ভরভৄবয অফায়ন াংর্িি ম্পার্দত
কাম িক্রবভয র্ফফযণ র্নম্নরুিঃ(১) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-১):
(ক) এ র্ভরটি রটোয প্রর্ক্রয়ায় র্কর্স্তবত ভল্য র্যবাবধয বতি ১৯৮৩ বন র্ফক্রয় কযা এফাং এয দখর রক্রতা ফযাফবয
বুর্ঝবয় রদয়া য়। যকাযী ভৄদয় ানা আদাবয়য য ২০১০-২০১১ অথ ি ফছবয র্ভবরয রভাট জর্ভয ভবধ্য র্নষ্কন্টক
(আাংর্ক) ২৯.৬১ একয জর্ভ রক্রতা রকাম্পানীয অনুকূবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া বয়বছ।
(খ) এ র্ভবরয আাংর্ক জর্ভ অর্িত তার্রকাভুি য়ায় ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ৮.৩৮ একয জর্ভ অর্িত তার্রকা
বত আইনানুগ বাবফ অফভৄি কযা বয়বছ এফাং এ জর্ভ রক্রতায অনুকূবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া
বয়বছ।
(M)

২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয এর্ভবরয ৩.২৮ একয জর্ভ খা খর্তয়ান বত রযকড ি াংবাধন ভাভরায যায় যকাবযয
তথা র্ভবরয অনুকূবর ায়া মায়।

(২) ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্ র্রিঃ (র্ভর নাং-২):
(ক) এ র্ভরটি র্ফক্রয়  রক্রতা রকাম্পানীয র্নকট বত যকাযী ভৄদয় ানা আদায় কযা বয়বছ। ২০১০-২০১১ অথ ি
ফছবয এ র্ভবরয র্নষ্কন্টক জর্ভ রক্রতা রকাম্পানীয অনুকুবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া বয়বছ।
(খ) এ র্ভবরয ৪.২৩ একয জর্ভ অর্িত তার্রকা বত অফভৄি কযা বয়বছ মা রক্রতায অনুকূবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন
প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
(৩) আদি কটন র্ির্নাং এে উইর্বাং র্ভরস্ র্রিঃ
(ক) এ র্ভরটি রটোয প্রর্ক্রয়ায় র্ফক্রয়  র্কর্স্তবত রক্রতায র্নকট বত যকাযী ভৄদয় ানা আদায় কযা বয়বছ।
(খ) এ র্ভবরয প্রায় ১৬ একয জর্ভ অর্িত তার্রকা বত অফভৄি কযা বয়বছ। এ র্ভরটিয র্নষ্কন্টক ২৪.৮০ একয জর্ভ
রক্রতা রকাম্পানীয অনুকূবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া বয়বছ।
(৪) রভার্নী র্ভরস্ র্রিঃ
এ র্ভরটি ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয াবফক রক্রতা বক্ষয াবথ ম্পার্দত র্ফক্রয় চুর্িয বতি  তাবদয সুার্যবয রপ্রর্ক্ষবত
র্ফক্রয় কযা বয়বছ। মায র্ফযীবত রক্রতা যকাবযয অনুকূবর ফ িবভাট ১০.০০ (দ) রকাটি টাকা জভা প্রদান কবযবছ। যফতীবত আয
১০.০০(দ) রকাটি টাকায র-অড িায দার্খর কবযবছ।
(৫) ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
(ক) এ র্ভরটি র্ফক্রয়  রক্রতা রকাম্পানীবক স্তান্তয কযা বয়বছ এফাং যকাযী ভৄদয় ানা আদায় কযা বয়বছ এফাং
ভৄদয় ম্পর্ত্ত রক্রতায অনুকূবর রযর্জর্ষ্ট্র দর্রর ম্পাদন কবয রদয়া বয়বছ।
(খ) এ র্ভবরয র্নকট র্ফটিএভর্’য ানা/রদনায র্াফ চূড়ান্ত কযা বয়বছ এফাং র্ফটিএভর্’য ানা অথ ি যকাযী
রকালাগায বত প্রদাবনয জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তিক অথ ি ভন্ত্রণারয়বক অনুবযাধ কযা বয়বছ।
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(৬) ভর্রন কটন র্ভরস্ র্রিঃ
(ক) এ র্ভরটি ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ভাভান্য াইবকাবট িয র্নবদ ি রভাতাবফক াবফক ভার্রকবদয অনুকূবর স্তান্তয
কযায র্িান্ত গ্রণ কযা বর াবফক ভার্রকবক্ষয ফ িেত অর্বভবতয রপ্রর্ক্ষবত তাবদয ভবনানীত ব্যর্িয র্নকট
১৩৫(একত পঁয়র্ত্র) রকাটি টাকায় র্ভরটি র্ফক্রয় কযা বয়বছ।
(খ) রক্রতা রকাম্পানী কর্তিক যকাবযয অনুকূবর ২৫(পঁর্চ) রকাটি টাকায র-অড িায এফাং অফর্ি ১১০(একত দ)
রকাটি টাকায ব্যাাংক গ্যাযার্ন্ট প্রদান কযা বয়বছ।
(গ) র্ভরটিয রক্রতা রকাম্পানীয াবথ একটি র্ফক্রয় চুর্ি স্বাক্ষর্যত য় এফাং তদানুমায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ ইাং তার্যবখ
আনুষ্ঠার্নক বাবফ র্ভবরয দখর রক্রতায অনুকূবর স্তান্তয কযা য়।
(ঘ) রক্রতায াবথ স্বাক্ষর্যত র্ফক্রয় চুর্ি অনুমায়ী রক্রতা ডাউন রবভন্ট ফাবদ র্নধ িার্যত ৫টি র্কর্স্তয ভবধ্য ১ভ র্কর্স্ত অথ ি
র্যবাবধ র্ফরবম্বয কাযবণ র্ফরম্ব সুদ ১ভ র্কর্স্তয অথ ি রভাট ২৩,১৭,১৭,২৬০.০০ টাকায র-অড িায ভন্ত্রণারবয়
দার্খর কবযবছ।
(৭) র্চতী রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
এ র্ভরটি রভা ি আভ ি পাযাজ কনিাকন র্রিঃ এয আবফদন অনুমায়ী ভাননীয় ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদন 
ি
র্নবদ রভাতাবফক ৩৫ (পঁয়র্ত্র) রকাটি টাকা ভৄবল্য র্ফক্রয়  রক্রতা রকাম্পানীয ফযাফবয ০৭-০১-২০১৪ ইাং তার্যবখ স্তান্তয কযা বয়বছ।
রক্রতা প্রথবভ ১৫.০০ (বনয) রকাটি টাকা যফতীবত র্ফক্রয় চুর্ি রভাতাবফক ১ভ র্কর্স্ত  ২য় র্কর্স্ত ফাফদ মথাক্রবভ ৪.০৫ রকাটি 
৪.০০ রকাটি টাকায র-অড িায দার্খর কবযবছ।
(৮) র্যবয়ন্ট রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ।
এ র্ভবরয অবনকগুবরা জর্ভয ভার্রকানা দর্রর না থাকায় এফাং রফ র্কছু জর্ভয রযকড ি স্থানীয় ব্যর্িফবগযি নাবভ থাকায় জর্ভ
াংক্রান্ত ১৩টি ভাভরা চালু যবয়বছ এফাং আবযা ভাভরা দাবয়য কযায প্রবয়াজনীয়তা রদখা র্দবয়বছ। জর্ভ জভা াংক্রান্ত একার্দক ভাভরা
আদারবত র্ফচাযাধীন থাকায় র্ভরটি র্ফক্রবয়য রটোয আফান কযা মাবে না।
৩.০ ভন্ত্রণারবয়য অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠাবনয ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ম্পার্দত কাম িাফর্রিঃ
৩.১। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাডিঃি
ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবডযি ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন।
ি
১। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবডযি অগাবনাগ্রাভ
 র্যর্চর্তভরক তথ্যাফরীিঃঐর্তযফাী রযভ র্বল্পয ব্যাক ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয রবক্ষয ১৯৭৭ াবরয ২৮ র্ডবম্বয ৬২ নাং অধ্যাবদবয ভাধ্যবভ
ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি প্রর্তর্ষ্ঠত য়। রচয়াযম্যান র্ছবরন রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী কভিকতিা। আত্ধকভিাংস্থান সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন  আথ ি
াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন ঘটাবনাই এ াংস্থায অন্যতভ প্রধান উবদ্দে প্রর্তষ্ঠারগ্ন রথবক রফাড ি এ র্বল্পয উন্নয়বন র্নযরবাবফ কাজ কবয
মাবে। মায পরশ্রুর্তবত রদব রযভ র্বল্পয ব্যাক র্যর্চর্ত  অভূতপূফ ি উন্নয়ন ার্ধত বয়বছ। ফতিভাবন রদব এ র্বল্পয াংবগ জর্ড়ত
ররাকাংখ্যা প্রায় ৬.৫০ রক্ষ রফাড ি সৃর্িয পূবফ ি এ াংখ্যা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায র্ফজর্ড়ত জনফবরয তকযা প্রায় ৮০ বাগই গ্রাভীণ দুিঃস্থ
ভর্রা।
ম্প্রর্ত ০৭/০৩/২০১৩ ইাং তার্যবখ ১৩ নাং আইনফবর ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ
ইনর্িটিউট এফাং ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন এই ৩টি পৃথক াংস্থা একীভূত কবয ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি প্রর্তষ্ঠা কযা য়। পুনিঃ
প্রর্তর্ষ্ঠত াংস্থায প্রধান র্নফ িাী কভিকতিায দফী রচয়াযম্যাবনয র্যফবতি ভার্যচারক কযা বয়বছ। রফাবড িয ার্ফ িক কাম িক্রভ
র্যচারনায জন্য রভাট ৪টি র্ফবাগ যবয়বছ; মথািঃ- (১) প্রান  াংস্থান র্ফবাগ, (২) অথ ি  র্যকল্পনা র্ফবাগ, (৩) ম্প্রাযণ 
রপ্রলণা র্ফবাগ এফাং (৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাগ। এ ছাড়া গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট এভআইএ রর, র্নযীক্ষা
ি
াখা, জনাংবমাগ াখা যার্য ভার্যচারবকয অধীবন ন্যস্ত যবয়বছ। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয নতুন অগাবনাগ্রাভ
প্রণয়বনয
র্ফলয়টি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারবয় প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
২০১৩ াবরয ১৩নাং আইবনয (৬) ধাযাফবর র্নম্নফর্ণ িত দস্য ভন্ববয় রফাবড িয র্যচারনা ল িদ গঠন কযা বয়বছিঃক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত ভন্ত্রী ফা প্রর্ত ভন্ত্রী রচয়াযম্যান
খ) জাতীয় াংবদয িীকায কর্তিক ভবনানীত একজন াংদ দস্য রজযষ্ঠ বাই রচয়াযম্যান
গ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ
বাই রচয়াযম্যান
ঘ) যাজাী র্ফবাবগয র্ফবাগীয় কর্ভনায
দস্য
ঙ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য ভেগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভিকতিা
দস্য
চ) অথ ি ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য ভেগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভিকতিা দস্য
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ছ) কৃর্ল ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য ভেগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভিকতিা দস্য
জ) র্ল্প ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য ভেগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভিকতিা দস্য
ঝ) ভার্যচারক, ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি - দস্য-র্চফ
দস্য-র্চফ
ঞ) যাজাী র্ফশ্বর্ফযারয় কর্তিক ভবনানীত প্রাণীর্ফযা  উর্দ্ভদর্ফযা র্ফবাগ বত মথাক্রবভ দস্য
১ জন কবয রভাট ২জন অধ্যাক (একজন দস্য ভর্রা বফন)
U) যকায কর্তিক ভবনানীত রযভ রাকা ারনকাযী, রযভ সুতা উৎাদনকাযী  রযভ বণ্যয দস্য
ব্যফায়ীগবণয ভধ্য বত ফ িবভাট ৩জন প্রর্তর্নর্ধ (একজন ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ থাকবফন)।
২। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবডযি াখাভবয কাম িাফরীিঃ১) প্রান  াংস্থান র্ফবাগিঃভার্যচারবকয যার্য র্নয়ন্ত্রবণ রফাবড িয র্চফ, এ র্ফবাগটি র্নয়ন্ত্রন কবয র্নবম্নাি কভিকাে র্যচারনা কবযনিঃ
 রযভ উন্নয়ন রফাড ি  এয অধীন াযাবদ ব্যাী অফর্স্থত র্ফর্বন্ন প্রকল্পভবয কর ধযবণয প্রার্নক কাজকভি মথা- ছুটি,
বদান্নর্ত, র্নবয়াগ, ফদরী, র্ফবাগীয় ভাভরা রভাকদ্দভা দাবয়য  র্নষ্পর্ত্তকযণ ;
 র্ফর্বন্ন প্রকবল্প অফর্স্থত জর্ভজভা াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি  এ াংক্রান্ত আদারবতয ভাভরা রভাকদ্দভা র্যচারনা কযা;
 কভন ার্বি াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি ম্পাদন কযা এফাং ট্রান্পবাট ি পুর যক্ষণাবফক্ষণ কযা ;
 রফাড ি বা রফাবড িয র্ফর্বন্ন ধযবনয র্ভটিাং এয আবয়াজন কযা এফাং কাম ির্ফফযণী প্রস্তুত  তায পবরাআ কযা ;
 ভন্ত্রণারয়  যকাযী র্ফর্বন্ন াংস্থায াংবগ রমাগাবমাগ কযতিঃ প্রার্নক র্ফর্বন্ন কাজকভি ম্পাদন কযা  এ াংক্রান্ত
র্যবাট ি র্যটান ি প্রণয়ন কযা ;
 এ ছাড়া যকায  কর্তিক্ষ কর্তিক ভায়ান্তয প্রদত্ত অন্যান্য মাফতীয় কাজকভি ম্পাদন কযা।
২) অথ ি  র্যকল্পনা র্ফবাগিঃরফাবড িয দস্য (অথ ি  র্যকল্পনা) এ র্ফবাবগয প্রধান এফাং তাঁয র্নয়ন্ত্রবন এ র্ফবাগটিয র্নবম্নাি কভিকাে র্যচার্রত য়িঃ
(ক) র্াফ াখািঃ রযভ উন্নয়ন রফাড ি এফাং আতাধীন কর প্রকল্প  কাম িারবয়য যাজস্ব  উন্নয়ন ফাবজট প্রণয়ন এফাং তা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ
;
 রযভ উন্নয়ন রফাড ি  আতাধীন প্রকল্প  কাম িারয় ভবয মাফতীয় আর্থ িক ররনবদন তদাযর্ক, অথ ি ছাড় র্াফ
াংক্রান্ত মাফতীয় র্ফলবয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান  র্নয়ন্ত্রণ ;
 র্নযীক্ষা কাবজ ায়তা প্রদান এফাং যকাযী ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষা কর্তিক উত্থার্ত আর্ত্তভবয র্নষ্পর্ত্তয ব্যফস্থা গ্রণ ;
 ভন্ত্রণারয়  অন্যান্য যকাযী াংস্থাবত অথ ি ছাবড়য ব্যাাবয রমাগাবমাগ, অথ ি ছাবড়য ব্যফস্থাকযণ এফাং এ ব্যাাবয
চার্দাকৃত র্যবাট ি র্যট িান প্রদান ;
 অথ ি াংক্রান্ত যকাযী অন্যান্য আবদ/র্নবদ ি ারন কযা।
(খ) র্যকল্পনা াখািঃ রদব রযভ র্বল্পয উন্নয়ন, র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যকল্পনা প্রণয়ন ;
 র্ডর্র্ অনুবভাদবনয জন্য ভন্ত্রণারয়, র্যকল্পনা কর্ভন এফাং অন্যান্য যকাযী অর্পবয াংবগ রমাগাবমাগ যক্ষা কযা
এফাং প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ ;
 রযবভয াংবগ ম্পৃি যকাযী াংস্থাভ  স্থানীয় যকাযী র্যলদবক রযবভয উন্নয়বনয জন্য র্যকল্পনা প্রণয়বনয
প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান ;
 যকাযী নীর্ত  র্দক র্নবদ িনায আবরাবক ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূচী প্রণয়ন এফাং তা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা ;
 উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বন প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান ;
 ভন্ত্রণারয়  র্যকল্পনা কর্ভবন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যবাট ি র্যট িান প্রদান কযা ;
 কর্তিক্ষ  যকায কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা ;
(গ) প্রবকৌর াখািঃর্নফ িাী প্রবকৌরী এ াখায প্রধান; কাম িাফরী র্নম্নরুিঃ রযভ উন্নয়ন রফাড ি এফাং আতাধীন প্রকল্পভবয মাফতীয় র্নভিাণ, রভযাভর্ত এফাং যক্ষণাবফক্ষণ কাবজয জন্য মাফতীয়
নক্সা এফাং ব্যয় প্রাক্করন প্রণয়ন কযা ;
 এ কর কাবজয জন্য রটোয আফান, রটোয চূড়ান্তকযণ, কাম িাবদ প্রদান  মাফতীয় কাবজয তদাযর্ক এফাং এ াংক্রান্ত
মাফতীয় র্ফর প্রর্ক্রয়াকযণ ;
 বফজ্ঞার্নক  কার্যগর্য মন্ত্রার্ত এফাং আফাফত্র ক্রয়, রভযাভত  যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভি ম্পাদন কযা;
 এ ছাড়া কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য র্নবদ ি ারন কযা।
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৩) ম্প্রাযণ  রপ্রলণা র্ফবাগিঃরফাবড িয দস্য (ম্প্রাযণ  রপ্রলণা) এ র্ফবাবগয প্রধান এফাং তাঁয র্নয়ন্ত্রবন এ র্ফবাগটিয র্নবম্নাি কভিকাে র্যচার্রত
য়িঃ
 রদব রযভ চাল ম্প্রাযবনয জন্য র্ফর্বন্ন র্যকল্পনা ফাস্তফায়নকবল্প প্রবয়াজনীয় নীর্তভারা প্রণয়ন, তদাযর্ক  র্দক
র্নবদ িনা প্রদান;
 ম্প্রাযণ কাম িাফরীবক সুষ্ঠবাবফ ত্বযার্ন্বত কযায জন্য রযভ চালীবদয কার্যগযী  উকযণ ায়তা প্রদান কবল্প
প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান ;
 রযভ চাবলয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য রযভ চালী, এনর্জ এফাং ভাঠ ম িাবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কবল্প ব্যফস্থা গ্রণ ;
 উন্নত জাবতয তুৌঁত গাছ এফাং রযাগভৄি রযভ রাকায র্ডভ উৎাদন  যফযাবয মাফতীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান 
র্নয়ন্ত্রণ কযা;
 রযভ র্বল্পয াংবগ ম্পৃি র্ফর্বন্ন এনর্জ  অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাবনয াংবগ রমাগাবমাগ যক্ষা কযতিঃ রযভ ম্প্রাযণ কাজ
ত্বযার্ন্বত কযা ;
 রযভ গুটিয ফাজাযজাতকযবণ প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান ;
 ভাঠ ম িাবয়য র্ফর্বন্ন কাম িারয় র্যদিন এফাং ভস্যা ভাধাবনয ব্যফস্থা রনয়া ;
 র্ফর্বন্ন র্যর্জন  রজান রথবক প্রাপ্ত তথ্য ভবয র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযতিঃ রফাবড িয র্যকল্পনা র্ফবাবগয ভাধ্যবভ
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা।
এ ছাড়া র্ফবাগটিয আতায় রদব্যাী রযভ উন্নয়বনয জন্য ম্প্রাযণ কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য ৫ টি আঞ্চর্রক রযভ
ম্প্রাযণ কাম িারয়, ৭ টি রজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়, ১০ টি রযভ ফীজাগায, ১টি র্-৩ রিন(জাত াংযক্ষণ), ২টি রগ্রবনজ (ফীজ
কাটাই  প্রর্ক্রয়াকযণ), ৭ টি র্ভর্নপাভি, ৪১ টি উবজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়, ১৬৪ টি রযভ ম্প্রাযণ র্যদিবকয কাম িারয়
এফাং ২৭ টি চাকী লু ারন রকন্দ্র যবয়বছ।
৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাগিঃরফাবড িয দস্য (উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ) এ র্ফবাবগয প্রধান এফাং তাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ র্ফবাগটি র্যচার্রত য়। দুবটা রযভ
কাযখানা মথা যাজাী  ঠাকুযগাঁ রযভ কাযখানা এফাং রদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন ১২ টি র্ভর্নর্পবরচায রকন্দ্র এ র্ফবাবগয
অন্তভুিি। র্ফবাগটিয কাম িাফরী র্নম্নরুিঃ রদব উৎার্দত যকাযী  রফযকাযী ম িাবয় রযভ গুটি  রযভ াভগ্রীয সুষ্ঠু ফাজাযজাতকযবণয ব্যফস্থা গ্রণ;
 র্ভর্নর্পবরচাবযয ভাধ্যবভ রযভ গুটি ক্রয়  গুটি বত গুণগত ভানম্পন্ন সুতা উৎাদন  উৎার্দত সুতা
ফাজাযজাতকযণ;
 র্যর্রাং প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ স্থানীয় ভর্রা র্যরাযবদয দক্ষতা বৃর্ি  কভিাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি কযা;
 র্ভর্নর্পবরচাবয র্নবয়ার্জত র্যর্রাং কাবজ াংর্িিবদয কার্যগযী যাভি প্রদান;
 রযভ তথা রযভ ণ্য উৎাদবন ম্পৃি রফযকাযী ম িাবয় র্ল্পবযািাগবণয উন্নয়বনয ভাধ্যবভ রযভ র্বল্পয প্রায
ঘটাবনা;
 কাঁচা রযভ, িান র্ল্ক  রযভ ণ্য উৎাদবনয জন্য র্ভর স্থাবণয ব্যফস্থা গ্রণ;
 র্ভর্নর্পবরচাবয সুতা কাটাই কাম িক্রভ ভবডর র্ববফ স্থানীয় রফযকাযী উবযািাবদয প্রদিন এফাং এখান রথবক তাবদয
কার্যগর্য যাভি  ায়তা প্রদান;
 ম্প্রাযণ এরাকায় চালীবদয উৎার্দত রযভ গুটি ফাজাযজাতকযবণ ায়তা প্রদান;
 রদব-র্ফবদব রযভ  রযভ াভগ্রী জনর্প্রয়  ফাজাযজাতকযবণয জন্য প্রচাবযয ব্যফস্থা;
 রযভ াভগ্রীয ভাবনান্নয়ন এফাং রযভ র্বল্পয দক্ষ জনফর সৃর্িয রবক্ষয রফযকাযী ম িাবয়য র্ল্ক র্যরায, র্িনায,
উইবায  র্প্রন্টাযবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ;
 রফযকাযী খাবত নতুন রযভ কাযখানা স্থান  প্রবয়াজনীয় কার্যগর্য র্দক-র্নবদ িনা প্রদান;
 ফস্ত্র রক্টবযয রযভ াফ-রক্টবযয রযভ নীর্ত, রযভ সুতা আভদানী  যপ্তানী নীর্ত প্রণয়ন, যকাবযয র্নকট প্রবয়াজনীয়
সুার্য রপ্রযণ।
এ ছাড়া ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি গঠবনয পূবফ ি উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাবগয অধীবন যাজাী  ঠাকুযগাঁ
২টি রযভ কাযখানা র্ছর। ৩০/১১/২০০২ র্রিঃ তার্যবখ যকাযী র্িাবন্ত ফন্ধ রঘালনা কবয কভিযত জনফরবক রগাবল্ডন
যােবক/র-অবপয ভাধ্যবভ চাকুযী বত অব্যার্ত প্রদান কযা য়। কাযখানা দুইটি ফতিভাবন প্রাইববটাইবজন কর্ভবনয
অধীবন ন্যাস্ত যবয়বছ।
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র্নযীক্ষা াখািঃউ-প্রধান র্নযীক্ষক এ াখায প্রধান। াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন। এ াখায কাম িাফরী র্নম্নরুিঃ রযভ উন্নয়ন রফাড ি এফাং এয আতাধীন কর প্রকবল্পয আবযন্তযীণ র্নযীক্ষা কাজ র্যচারনা কযা এফাং কর্তিবক্ষয র্নকট
প্রর্তবফদন দার্খর কযা ;
 র্ফর্বন্ন ধযবনয ফর্িঃ র্নযীক্ষা এফাং যকাযী ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষায আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযণ ;
 কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা।
এভ,আই,এ ররিঃাখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন উিিতন উ-প্রধান(ভন্বয়) এ াখায প্রধান াখাটিয কাম িাফরী র্নম্নরুিঃ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয আতায় র্ফর্বন্ন কাম িারয়ভবয কাম িাফরীয উয উাত্ত াংগ্র কযা ;
 াংগৃীত উাত্ত ভ প্রর্ক্রয়াকযবণয ভাধ্যবভ তা প্রর্তবফদন আকাবয প্রস্তুত  প্রকা কযা ;
 র্যকল্পনা প্রণয়বণ প্রবয়াজনীয় র্যাংখ্যান যফযা কযা ;
 ভন্ত্রণারয়  যকাবযয চার্দা রভাতাবফক র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন/তথ্য রপ্রযবণয ব্যফস্থা রনয়া ;
 রফাবড িয বয়ফাইট যক্ষণাবফক্ষন  আবডট কযণ;
 রফাড ি রথবক প্রদত্ত অন্যান্য র্নবদ ি ারন কযা।
জনাংবমাগ াখািঃজনাংবমাগ কভিকতিা এ াখায প্রধান াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন এ াখায কাম িাফরী র্নম্নরুিঃ ভন্ত্রণারয়  অন্যান্য াংস্থায াংবগ র্রয়াবজাঁ, প্রবটাকর াংক্রান্ত কর কাজ ম্পাদন কযা ;
 াংফাদত্র  অন্যান্য গণভাধ্যভ মথািঃ- রযর্ড, টির্ব  ইন্টাযবনবট তথ্য রপ্রযবণয ব্যফস্থা রনয়া ;
 র্ফর্বন্ন ত্র র্ত্রকাবত রযভ াংক্রান্ত াংফাদ, ম্পাদকীয় ফা অন্যান্য ররখাবরর্খয রায কাটিাং াংগ্র কযা 
কর্তিবক্ষয র্নকট র কযা এফাং এ র্ফলবয় প্রর্তফাদর্রর্, রপ্রর্যর্রজ  াংবাধনী প্রদান কযা ;
 র্ফর্বন্ন ধযবনয র্ফজ্ঞান র্ত্রকাবত প্রকাবয ব্যফস্থা রনয়া ;
 র্ফর্বন্ন কাম িারয়  প্রকল্পভবয রটর্রবপান, র্এর্ফএক্স স্থান  াংযক্ষবণয ব্যফস্থা রনয়া ;
 এছাড়া কর্তিক্ষ কর্তিক ভবয় ভবয় প্রদত্ত অন্যান্য কাজকভি ম্পাদন কযা।
৩। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয ম্পার্দত কর কভিকাবেয র্ফফযণ (র্রর্খত  ছক আকাবয):রযভ ফীজাগাযভব ১০৫০ র্ফঘা তুৌঁত জর্ভ চালাফাদ  যক্ষনাবফক্ষন কযা বয়বছ ।
২
ভগ্র রদবয ম্প্রাযণ এরাকায় ৪.৩৫ রক্ষটি তুৌঁতচাযা উৎাদন কবয রযভ চালীবদয র্ফতযণ  রযান কযা
বয়বছ।
২। রযভ ফীজাগাযভব ০.০৪৯ রক্ষ রকর্জ ফীজগুটি উৎাদন কযা বয়বছ।
। রযভ উন্নয়ন রফাড িয র্নয়ন্ত্রনাধীন রযভ ফীজাগায  র্-৩ রকবন্দ্র রভাট ৪.১৭ রক্ষটি রযাগভৄি রযভ র্ডভ উৎাদন
করয রযভ চালীবদয ভাবঝ র্ফতযণ কযা বয়বছ।
৪
। ম্প্রাযণ এরাকায় ০.৯৮রক্ষ রকর্জ রযভ গুটি উৎাদন বয়বছ।
৫
। রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্নয়ন্ত্রনাধীন ৮ টি র্ভর্নর্পবরচায রকবন্দ্রয ভাধ্যবভ ১২,২৩২ রকর্জ রযভ গুটি ক্রয়  কাটাই
কবয ১১২৬ রকর্জ রযভ সুতা উাদন কযা বয়বছ।
৬
। ৫২২ জন রযভ চালী/ফনীবক রযভ চাবলয উয প্রর্ক্ষণ র্দবয় দক্ষ রযভ চালী গবড় রতারা বয়বছ।
৭। ফন্দ র্বর্ত্তক চাকী র্যয়ার্যাং রকন্দ্রগুর্রবত ৫৭,৮২০ টি র্ডবভয চাকী লু ারন কবয লু ারনকাযীবদয র্ফতযণ কযা
বয়বছ।
৮। ৮টি আইর্ডয়ার রযভ েীয চালীবদয ৮২০ টি ডারা, ৮২০টি চন্দ্রকী, ৯৭টি ঘড়া ৭৩টি লুঘয র্নভিাণ ফাফদ আর্থ িক
ায়তা প্রদান কযা বয়বছ।
৯।
রযভ ফীজাগাযভব ২০০০ টি ডারা  ২০০০টি চন্দ্রকী ক্রয় কযা বয়বছ।
১০।
ম্প্রাযণ কভিকাবে গর্তীরতা আণয়বনয জন্য ৭টি রভাটয াইবকর ক্রয় কযা বয়বছ।
১১। াফ িতয চট্রগ্রাভ রজরাভব রযভ ম্প্রাযবণয রবক্ষয রযভ চালীবদযবক রযভ চাবল ম্পৃি কবয আথ ি-াভার্জক
উন্নয়ন  কভিস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িয উবদ্দবে রযভ চালীবদয ভাবঝ ৩০০ টি ডারা, ৩০০টি চন্দ্রকী, ৪৮৭টি সুতায জার,
৩১টি ঘড়া  ৭টি লুঘয র্নভিাণ ফাফদ আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয়বছ। রযানকৃত তুৌঁতচাযা র্যচম িা 
যক্ষণাবফক্ষন ফাফদ ৫০,০০০টি ফাঁবয খুটি প্রদান কযা বয়বছ।
১।
।

৩
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ক্রিঃ
নাং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ম্পার্দত কভিকাে

র্যভাণ

তুৌঁতচাল  তুৌঁতজর্ভ যক্ষণাবফক্ষন।
১০৫০ র্ফঘা
তুৌঁতচাযা উৎাদন, র্ফতযণ  রযান।
৪.৩৫ রক্ষটি
রযভ ফীজগুটি উৎাদন।
০.০৪৯ রক্ষ রকর্জ
রযাগভৄি রযভ র্ডভ উৎাদন।
৪.১৭ রক্ষটি
রযভ গুটি উৎাদন।
০.৯৮ রক্ষ রকর্জ
রযভ সুতা উৎাদন।
১১২৬ রকর্জ
রযভ চালী প্রর্ক্ষণ।
৫২২ জন
চাকী র্যয়ার্যাং রকন্দ্রগুর্রবত চাকী লু ারন কবয লু ারনকাযীবদয
৫৭,৮২০ টি র্ডবভয
র্ফতযণ।
৮টি আইর্ডয়ার রযভ েীয চালীবদয লু ারন যিভার্দ  লুঘয
৮২০ টি ডারা, ৮২০টি চন্দ্রকী,
র্নভিাণ ফাফদ আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয়বছ।
৯৭টি ঘড়া  ৭৩টি লুঘয।
রযভ ফীজাগাযভব ডারা  চন্দ্রকী ক্রয় কযা বয়বছ।
২০০০ টি ডারা  ২০০০টি চন্দ্রকী
ম্প্রাযণ কভিকাবে গর্তীরতা আণয়বনয জন্য রভাটয াইবকর ক্রয় কযা ৭টি
বয়বছ।
াফ িতয চট্রগ্রাভ রজরাভব রযভ ম্প্রাযবণয রবক্ষয রযভ চালীবদযবক রযভ ৩০০ টি ডারা, ৩০০টি
চাবল ম্পৃি কবয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন  কভিস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িয উবদ্দবে
চন্দ্রকী, ৪৮৭টি সুতায জার,
রযভ চালীবদয ভাবঝ লু ারন যিভার্দ  লুঘয র্নভিাণ ফাফদ আর্থ িক
৩১টি ঘড়া  ৭টি লুঘয
ায়তা প্রদান এফাং রযানকৃত তুৌঁতচাযা র্যচম িা  যক্ষণাবফক্ষন ফাফদ ফাঁবয
এফাং ৫০,০০০টি ফাঁবয খুটি
খুটি প্রদান কযা বয়বছ।

৪। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভবয তথ্যাফরী (র্রর্খত  ছক আকাবয)
:
(ক) 'ফাাংরাবদব যকাযী  রফযকাযী খাবত রযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়ন'ীল িক প্রকল্প ৩০০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয়
ম্বর্রত জুরাই/২০০৯ রথবক জুন/২০১৫ ম িন্ত রভয়াবদয প্রকল্পটি গত ০৭-০১-২০১০ ইাং তার্যবখ জাতীয় অথ িননর্তক
র্যলবদয র্নফ িাী কর্ভটিয (একবনক) বায় অনুবভার্দত বয়বছ এফাং রদ ব্যাী রযভ চাল ম্প্রাযণ  র্বল্পয
উন্নয়বনয জন্য যকাযী  রফযকাযী উবযািাবদয র্ের্রত প্রবচিায় এ প্রকবল্পয কাজ চরভান যবয়বছ।২০১৩-১৪ অথ ি
ফছবয প্রকল্পটিয র্ফযীবত ফযাদ্দ ৪০০.০০ রক্ষ টাকা। জুন/২০১৪ ভা ম িন্ত খযচ ৩৯০.৫৮ রক্ষ টাকা এফাং অগ্রগর্ত
৯৭.৬৫%।
(খ) 'ফাাংরাবদব রযভ র্বল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয জন্য ভর্ন্বত র্যকল্পনা' (জুরাই,১৩ বত জুন,১৭ ম িন্ত)মায
প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০৮০.০০ রক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয প্রকল্পটিয র্ফযীবত ফযাদ্দ ৫০.০০ রক্ষ টাকা। জুন/২০১৪
ভা ম িন্ত খযচ ৫০.০০ রক্ষ টাকা এফাং অগ্রগর্ত ১০০%।
(গ) 'াফ িতয রজরাভব রযভ চালম্প্রাযণ' (৩য় ম িায়)(জুরাই/১৩ বত জুন/১৬ ম িন্ত)মায প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০০.০০ রক্ষ
টাকা। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয প্রকল্পটিয র্ফযীবত ফযাদ্দ ৪৫.০০ রক্ষ টাকা। জুন/২০১৪ ভা ম িন্ত খযচ ৪৫.০০ রক্ষ
টাকা এফাং অগ্রগর্ত ১০০%।
প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবযয প্রকল্প
প্রর্তবফদনাধীন অথ ি প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবয
অগ্রগর্ত
ফছবয এর্ডর্বত
ফযাবদ্দয র্ফযীবত ব্যবয়য
ফযাদ্দ
র্যভান
১
২
৩
৪
(১) ফাাংরাবদব যকাযী  রফযকাযী ম িাবয় রযভ চাল
৪০০.০০ রক্ষ টাকা।
৩৯০.৫৮ রক্ষ টাকা
৯৭.৬৫%
ম্প্রাযণ  উন্নয়ন ীল িক প্রকল্প (২০০৯-২০১৫),
প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০০০.০০ রক্ষ টাকা
(২) 'ফাাংরাবদব রযভ র্বল্পয ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয জন্য
৫০.০০ রক্ষ টাকা।
৫০.০০ রক্ষ টাকা।
১০০%।
ভর্ন্বত র্যকল্পনা' (জুরাই,১৩ বত জুন,১৭ ম িন্ত)।
প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০৮০.০০ রক্ষ টাকা
(৩) াফ িতয রজরাভব রযভ চাল ম্প্রাযণ (৩য় ম িায়)
৪৫.০০ রক্ষ টাকা।
৪৫.০০ রক্ষ টাকা।
১০০%
(২০১৩-২০১৬), প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০০.০০ রক্ষ টাকা।
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৫। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবডযি ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
ক্রিঃ নিঃ
১
২
৩
৪
৫
৬

র্ফলয়
তুৌঁত চাযা উৎাদন, র্ফতযণ  রযান।
রযভ ফীজগুটি উৎাদন
রযাগভৄি রযভ র্ডভ উৎাদন
রযভ গুটি উৎাদন
রযভ সুতা উৎাদন
রযভ চালী প্রর্ক্ষণ

২০১১-১২ অথ ি ফছবয
৪.৫০ রক্ষটি
০.০৮০৩ রক্ষ রকর্জ
৪.৪০ রক্ষটি
১.৮০ রক্ষ রকর্জ
৩৯৫৪.৭১৫ রকর্জ
৮৫৭ জন

২০১২-১৩ অথ ি ফছবয
৪.৫০ রক্ষটি
০.০৫৭৮ রক্ষ রকর্জ
৪.৪২৭ রক্ষটি
১.২২ রক্ষ রকর্জ
১৬৩৯.৪২ রকর্জ
৬৪১ জন

২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয
৪.৩৫ রক্ষটি
০.০৪৯রক্ষ রকর্জ
৪.১৭ রক্ষটি
০.৯৮ রক্ষ রকর্জ
১১২৬ রকর্জ
৫২২ জন

৩.২ ফাাংরাবদ তাঁত রফাড িিঃ
ভূর্ভকািঃ স্তচার্রত তাঁত র্ল্প ফাাংরাবদবয ফ িবৃৎ কুটিয র্ল্প। জাতীয় অথ িনীর্তবত তাঁত র্বল্পয ভূর্ভকা অর্যীভ। রদব ফতিভান ফস্ত্র
চার্দায তকযা ৪০ বাগ  রদজ রভাট উৎাদবনয তকযা ৬৩ বাগ তাঁত র্ল্প রথবক যফযা কযা য়। জাতীয় অথ িনীর্তবত ভল্য
াংবমাজবনয র্দক রথবক তাঁত র্ল্প খাবতয অফদান এক াজায রকাটি টাকায অর্ধক। এ তাঁত র্বল্প প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ প্রায় ১৫ রক্ষ
ররাক জর্ড়ত যবয়বছ। পবর কভিাংস্থাবনয র্দক রথবক এয স্থান কৃর্লয বয ২য় বৃত্তভ। েী অঞ্চবর কভিাংস্থান সৃর্িবত এফাং রখাবন
ভর্রাবদয অন্তভূির্িবত তাঁত র্বল্পয ভূর্ভকা অনন্য। ২০০৩ াবরয তাঁত শুভাযী অনুমায়ী রদব স্তচার্রত তাঁবতয াংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি,
মায ভবধ্য ৩.১৩ রক্ষ তাঁত চালু এফাং অফর্ি ১.৯২ রক্ষ তাঁত অচর। তাঁত অচর থাকায কাযণ ভরতিঃ চরর্ত ভরধবনয অবাফ।
১.১ ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি গঠবনয উবদ্দেিঃ জাতীয় অথ িনীর্তবত তাঁত র্ল্প তথা তাঁতীযা গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখায য আথ ি-াভার্জক
জীফবন তাঁযা র্নতান্তই দর্যদ্রর্িি  অনুন্নত র্ছর। রাগত জীফবন তাঁযা ফযাফয রালণ  ফঞ্চণায র্কায বতা। র্ফবল কবয উৎাদন
উকযণ ক্রয়  উৎার্দত দ্রব্য র্ফক্রয় উবয় রক্ষবত্রই তাযা ক্ষর্তগ্রস্থ। দীঘ ি ভবয় তাঁতীবদয আথ ি-াভার্জক জীফবন ভান উন্নয়বন রতভন
রকান উন্নর্ত র্যরর্ক্ষত য়র্ন। ফযাং ভবয়যয াবথ াবথ তাঁযা আয দর্যদ্র বয় বড়। অবনবক তাবদয পূফ ি পুরুবলয রা রছবড় অন্য
রায় র্নবয়ার্জত বয়বছ। রকউফা রফকায জীফন মান কযবত ফাধ্য বয়বছ। রদবয রক্ষ রক্ষ গযীফ র্নিঃস্ব তাঁতীবদয স্ব-রায়
র্নবয়ার্জত রযবখ তাঁবদয র্নয়র্ভত প্রবয়াজনীয় উকযণ  রফা যফযাবয ব্যফস্থা কবয, উভেি প্রর্ক্ষণদান  প্রভের্ি ব্যফাবযয
ভাধ্যবভ তাঁবদয রাগত দক্ষতা বৃর্ি  উৎার্দত দ্রব্য াভগ্রী সুষ্ঠু ফাজাযজাতকযবণ ায়তা দান তাবদয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয
র্নর্ভত্ত তাঁত র্বল্পয ঠিক উন্নয়ন  র্ফকা ত্বযার্ন্বত কযায রবক্ষয ১৯৭৭ াবর ফাাংরাবদ যােলুভ রফাড ি (ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি) গঠন
কযা য়।
২। ফাাংরাবদ তাঁত রফাবডযি কাম িাফরীিঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয অধ্যাবদ অনুমায়ী রফাবড িয উয র্নবন্াি র্ফর্ধফি কাম িার্দ ম্পাদবনয
দার্য়ত্ব ন্যস্ত যবয়বছিঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

তাঁত র্বল্পয উন্নয়বনয জন্য জযী, শুভাযী র্যচারনা  র্যকল্পনা প্রণয়ন;
তাঁত র্ল্প াংক্রান্ত র্যাংখ্যান াংযক্ষণ কযা;
তাঁত র্ল্প ম্পবকি তথ্যানুন্ধান  ভীক্ষা র্যচারনা কযা;
প্রাথর্ভক, ভাধ্যর্ভক  ীল ি তাঁতী র্ভর্তয ভাধ্যবভ তাঁত র্বল্পয উন্নয়ন াধন কযা;
র্ফর্বন্ন তাঁত র্ল্প প্রর্তষ্ঠানবক উন্নয়নভরক রফা  যাভি প্রদান কযা;
তাঁত র্বল্পয জন্য প্রবয়াজনীয় ঋণ সুর্ফধার্দয ব্যফস্থা কযা;
তাঁতী র্ভর্তয ভাধ্যবভ ন্যায্য ভবল্য সুতা যফযাবয ব্যফস্থা কযা;
তাঁতী র্ভর্তয ভাধ্যবভ তাঁত র্বল্পয ব্যফাম ি র্ফর্বন্ন উকযণার্দ মথা-যাং, যায়ন, খুচযা মন্ত্রাাং  আনুাাংর্গক
যিাভার্দ যফযাবয ব্যফস্থা কযা;
৯. তাঁত র্বল্প উৎার্দত র্ফর্বন্ন ফস্ত্রার্দ তাঁতী র্ভর্তয ভাধ্যবভ রদব  র্ফবদব র্ফণবনয ব্যফস্থা কযা;
১০. তাঁবত প্রস্তুত ফস্ত্রার্দ রদব  র্ফবদব র্যর্চত  জনর্প্রয় কবয রতারায জন্য প্রচায  প্রচাযণা চারাবনা;
১১. তাঁতী র্ভর্তয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয প্রবয়াজনীয় কাঁচাভার যফযা  তাঁবদয উৎার্দত ফস্ত্রাভগ্রী ক্রবয়য জন্য রদবয র্ফর্বন্ন
অঞ্চবর গুদাভ বতযী  যক্ষণাবফক্ষণ কযা এফাং র াবথ নক্সা প্রণয়ন, সুতা প্রর্ক্রয়াকযণ, কাড় র্ির্চাং, যাং, ইর্স্ত্র, ছাাবনা
 র্পর্নর্াং এয জন্য র্ফর্বন্ন স্থাবন ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয রফা  সুর্ফধা দান রকন্দ্র স্থান কযা এফাং রগুবরা রদব 
র্ফবদব র্ফণবনয উবদ্দবে তাঁত র্বল্পয উৎার্দত ফবস্ত্রয গুণগতভান র্ফন্যাব প্রবয়াজনীয় উন্নয়ন  ম্প্রাযণভরক
রফা  সুর্ফধার্দ প্রদান কযা এফাং ফাাংরাবদব প্রস্তুত ফস্ত্র ম্পবকি প্রতযয়ন ত্র গুনগতভাবনয নদত্র প্রদান কযা;
১২. প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং গবফলণা র্যচারনা  তায উন্নয়ন াধন কযা;
১৩. র্ফর্বন্ন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা;
১৪. র্প াংগ্র কযা;
১৫. াফর্র্ডয়াযী রকাম্পানী প্রর্তষ্ঠা কযা;
১৬. তাঁত র্বল্পয সুষ্ঠু র্যচারনা, উন্নয়ন  র্ফকাবয অনুকূবর প্রবয়াজবন অন্য রম রকান কাম িক্রভ গ্রণ কযা;
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২.২ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয াাংগঠর্নক কাঠাবভািঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয অধ্যাবদ অনুমায়ী বফ িাচ্চ ক্ষভতা ‘ল িদ’ এয উয ন্যস্ত
এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক র্নয়ন্ত্রবণ র্যচার্রত। রচয়াযম্যান (অর্তর্যি র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা) রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী
কভিকতিা। রচয়াযম্যান এয অধীবন ৪ জন াফ িক্ষর্ণক দস্য (ভেগ্ন-র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা)  একজন র্চফ (উ-র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা)
যবয়বছন। রফাবড িয যাজস্ব খাবত রভাট ৩৫৬টি অনুবভার্দত দ যবয়বছ, মায র্ফযীবত রভাট ২৬১ জন কভিকতিা/কভিচাযী কভিযত আবছন।
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয অযগাবনাগ্রাভ র্যর্ি-ক এ াংভেি।
৩। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত রফাবডযি ম্পার্দত কাম িাফরীয াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনা র্নম্নরূিঃ
তাঁতীবদয রফা ভরক কাম িক্রভ
৩.১ তাঁতী র্ভর্ত র্নফন্ধন, র্যদিন  র্নযীক্ষা:
তাঁতী র্ভর্ত র্ফর্ধভারা ১৯৯১ রভাতাবফক ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি কর্তিক র্ভর্ত র্নফন্ধন প্রদান কযা য়। রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়
অফর্স্থত ৩০টি রফর্ক রন্টায কর্তিক র্নফর্ন্ধত তাঁতী র্ভর্তভ র্যদিন  র্নযীক্ষা াংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পন্ন কযা য়।
২০১৩-২০১৪
অথ ি ফছবয তাঁতী র্ভর্ত র্নফন্ধন, র্যদিন  র্নযীক্ষা াংক্রান্ত তথ্য র্নভণরূিঃ
তাঁতী র্ভর্ত র্নফন্ধন
প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-নাই
ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্তনাই

তাঁতী র্ভর্ত র্যদিন
প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-৭৭০টি
ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-৩০টি

তাঁতী র্ভর্ত র্নযীক্ষা
প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-৭১টি
ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-নাই

ব্যফস্থানা কর্ভটি গঠন
প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-২০১টি
ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত-২টি

৩.২ তাঁত কাযখানায অনুকূবর স্বীকৃর্ত প্রদান :
২০ ফা তদুধ্বি তাঁবতয ভন্ববয় স্থার্ত তাঁত কাযখানায অনুকূবর ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি কর্তিক স্বীকৃর্ত প্রদান কযা য়।
জুন,২০১৪ ম িন্ত এ মাফত রভাট ২৬৬টি তাঁত কাযখানায অনুকূবর স্বীকৃর্ত প্রদান কযা বয়বছ।
৩.৩ তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চয আতায় প্রার্ন্তক তাঁতীবদয ঋণ প্রদানিঃ
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয র্নফর্ন্ধত প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্তয দর্যদ্র প্রার্ন্তক তাঁতী দস্যবদয (১-৫ তাঁবতয ভার্রক) গ্রুবয ভাধ্যবভ
াংগঠিত কবয চরর্ত ভরধন যফযাবয রবক্ষয ১৯৯৯ াবর তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চ প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি ২০০৬
াবরয জুন ভাব ভাপ্ত বর প্রকল্প ছবকয র্ফধান অনুমায়ী অর্জিত সুবদয অথ ি ঘূণ িায়ভান তর্ফর র্ববফ ব্যফায কবয ঋণ র্ফতযণ 
আদায় কাম িক্রভ অব্যাত আবছ। উি কভিসূর্চয আতায় প্রকবল্পয শুরু রথবক জুন, ২০১৪ ম িন্ত রভাট ৩৯,১১৫ জন তাঁতীবক ৫০,৭৪৫টি
অচর তাঁবতয র্ফযীবত ৫৭৬৮.৭৪৪ রক্ষ টাকা ঋণ প্রদান কযা বয়বছ। উি ভয় ম িন্ত রভাট ৩৭৫৪.২৩ রক্ষ টাকা আদায় বয়বছ;
আদাবয়য ায প্রায় ৬২.৭৬%। উি কভিসূর্চয আতায় যকাবযয কাছ রথবক ঋণ খাবত প্রাপ্ত ৪৮৭৪.৪৪ রক্ষ টাকা জুন, ২০১৪ এয ভবধ্য
রপযৎ প্রদাবনয জন্য র্নধ িার্যত র্ছর। উি অবথ িয ভবধ্য জুন, ২০১৪ ম িন্ত ৩২৩৮.৫২ রক্ষ টাকা যকার্য রকালাগাবয জভা রদয়া বয়বছ।
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ঋণ র্ফতযণ  আদায় াংক্রান্ত তথ্য র্নম্নরূিঃ
(রক্ষ টাকায়)
ঋণ র্ফতযণ
ঋণ আদায়
যকার্য রকালাগাবয জভা
ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীয াংখ্যা
তাঁত াংখ্যা
ঋবণয র্যভাণ
১০২৩ জন
২৩১৪ টি
২৬৫.৯০
২৩৯.৪৫
৩২৩৮.৫২
৩.৪ ঈশ্বযদী রফনাযী েী প্রকল্পিঃ
াফনা রজরায ঈশ্বযদী উবজরায় ফফাযত রফনাযী তাঁতীবদয পুনফ িাবনয রবক্ষয ঈশ্বযদী রফনাযী েী প্রকল্পটি
জুরাই‘২০০০ বত জুন‘২০০৪ ভবয় ২০১.৫২ রক্ষ টাকা ব্যবয় ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকবল্পয আতায় ৯০টি তাঁতী র্যফাযবক আফাকাভ-কাযখানা স্থাবনয জন্য ৩ তাাংবয ৭০টি এফাং ৫ তাাংবয ২০টি রভাট ৯০টি িট বতযী কযা য়। িবটয ভল্য ২০ ফছবয ২৪০টি
ভার্ক র্কর্স্তবত আদায়বমাগ্য। ৩ তাাংবয িবটয ভার্ক র্কর্স্তয র্যভাণ ৩৯০.৫০ টাকা এফাং ৫ তাাংবয িবটয ভার্ক র্কর্স্তয
র্যভাণ ৬৫০.৮৫ টাকা। জুন‘২০১৪ ম িন্ত িট ফযাদ্দ এফাং িবটয ভল্য আদায় াংক্রান্ত তথ্য র্নম্নরূিঃ
(রক্ষ টাকায়)
িট াংখ্যা
িটফযাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীয াংখ্যা
িবটয রভাট ভল্য
রভাট আদায়কৃত অবথ িয র্যভাণ
৯০টি

৯০ জন

৯৬.৮৫

৩.৫ ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩  ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
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১৬.৮৪

(ক) তাঁতী র্ভর্ত র্নফন্ধন, র্যদিন  র্নযীক্ষা:
র্ফফযণ
১.র্নফন্ধনিঃ প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
২. র্যদিনিঃ (ক) প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
(খ) ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
৩. র্নযীক্ষা (ক) প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
(খ) ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
৪. ব্যফস্থানা কর্ভটি গঠনিঃ (ক) প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্ত
(খ) ভাধ্যর্ভক তাঁতী র্ভর্ত

২০১১-১২
২টি
৪৯৬টি
৪৭টি
৯৬টি
--২৫৪টি
২টি

অথ ি ফছয
২০১২-১৩
১টি
৭৬৪টি
৪২টি
৭৭টি
৩টি
১৩৭টি
২টি

২০১৩-১৪
-৭৭০টি
৩০টি
৭১টি
-২০১টি
২টি

(খ) তাঁত কাযখানায অনুকূবর স্বীকৃর্ত প্রদানিঃ
২০ ফা তদুধ্বি তাঁবতয ভন্ববয় স্থার্ত তাঁত কাযখানায অনুকূবর ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি স্বীকৃর্ত প্রদান কযা য়। জুন, ২০১৪ ম িন্ত
এ মাফত রভাট ২৬৬ টি তাঁত কাযখানায অনুকূবর স্বীকৃর্ত প্রদান কযা বয়বছ।
অথ ি ফছয
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪

তাঁত কাযখানায াংখ্যা
২টি
৮টি
--

(গ) তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চয আতায় প্রার্ন্তক তাঁতীবদয ঋণ প্রদান :
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয র্নফর্ন্ধত প্রাথর্ভক তাঁতী র্ভর্তয দর্যদ্র প্রার্ন্তক তাঁতী দস্যবদয (১-৫ তাঁবতয ভার্রক) গ্রুবয ভাধ্যবভ
াংগঠিত কবয চরর্ত ভরধন যফযাবয রবক্ষয ১৯৯৯ াবর তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূর্চ প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি
২০০৬ াবরয জুন ভাব ভাপ্ত বর প্রকল্প ছবকয র্ফধান অনুমায়ী অর্জিত সুবদয অথ ি ঘূণ িায়ভান তর্ফর র্ববফ ব্যফায কবয
ঋণ র্ফতযণ  আদায় কাম িক্রভ অব্যাত আবছ। উি কভিসূর্চয আতায় প্রকবল্পয শুরু রথবক জুন, ২০১৪ ম িন্ত রভাট ৩৯,১১৫
জন তাঁতীবক ৫০,৭৪৫টি অচর তাঁবতয র্ফযীবত ৫৭৬৮.৭৪৪ রক্ষ টাকা ঋণ প্রদান কযা বয়বছ। উি ভয় ম িন্ত রভাট
৩৭৫৪.২৩ রক্ষ টাকা আদায় বয়বছ; আদাবয়য ায প্রায় ৬২.৭৬%। উি কভিসূর্চয আতায় যকাবযয কাছ রথবক ঋণ খাবত
প্রাপ্ত ৪৮৭৪.৪৪ রক্ষ টাকা জুন, ২০১৪ এয ভবধ্য রপযৎ প্রদাবনয জন্য র্নধ িার্যত র্ছর। উি অবথ িয ভবধ্য জুন, ২০১৪ ম িন্ত
৩২৩৮.৫২ রক্ষ টাকা যকার্য রকালাগাবয জভা রদয়া বয়বছ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ঋণ র্ফতযণ  আদায় াংক্রান্ত তথ্য
র্নভণরূিঃ
(রক্ষ টাকায়)
অথ ি ফছয
ঋণ র্ফতযণ
ঋণ আদায়
যকার্য ঋণ রপযৎ
ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীয াংখ্যা
তাঁত াংখ্যা ঋবণয র্যভাণ
২০১১-১২
৮২৭ জন
১৭৪৩ টি
২১৪.৪৫
১৯৭.৪৪
-২০১২-১৩
৭৮২ জন
১৬১৮ টি
১৮৪.০২
২৬৬.৫৪
৩০৩৮.৫২
২০১৩-১৪
১০২৩ জন
২৩১৪ টি
২৬৫.৯০
২৩৯.৪৫
৩২৩৮.৫২
(ঘ) ঈশ্বযদী রফনাযী েী প্রকল্প :
অথ ি ফছয
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪

িট াংখ্যা
৯০টি
৯০টি
৯০টি

িট ফযাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীয াংখ্যা
৯০ জন
৯০ জন
৯০জন

আদায়বমাগ্য অবথ িয র্যভাণ
৪.৮৪
৪.৮৪
৪.৮৪

(রক্ষ টাকায়)
আদায়কৃত অবথ িয র্যভাণ
৫.৫২
১.৫৭
০.৪৮

৩.৬ কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র প্রদানিঃ স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র  রালাক াভগ্রী এফাং রাভ রটক্সটাইর াভগ্রী যপ্তানীয
রক্ষবত্র ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি বত কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র প্রদান কযা য়। জুরাই, ২০১৩ বত জুন,২০১৪ ভবয় ৩৮টি
যপ্তার্নকাযক প্রর্তষ্ঠাবনয অনুকূবর ১,৪১,৩৮,০০৪.৪৬ ভার্কিন ডরায ভল্যভাবনয তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র  রালাক াভগ্রী যপ্তানীয রবক্ষয
৪৪৪টি কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র প্রদান কযা বয়বছ। যপ্তার্নকৃত বণ্যয ভবধ্য টািাইর তাঁত কটন ার্ড় ২১,৮৮৬,৮৫০ র্ছ, তাঁত
কটন ার্ড় ২১,১১,১৫৮ র্ছ, লুাংর্গ ২,০৪,৪৬২ র্ছ, গাভছা ৬,০০০ র্ছ, যােলুভ রচক রপর্েক্স ৩,৫৪,১৩১ গজ তাঁতজাত ণ্য ২৮,৫৭৩
র্ছ এফাং তাঁতজাত ণ্য (ড়না) ৪৪,২০৪ র্ছ। কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র র্প ফাফদ ২,২৩,৫০০.০০ টাকা আয় বয়বছ।
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৩.৭ রভরা  প্রদিনী (অবযন্তযীণ): স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফবস্ত্রয জনর্প্রয়তা বৃর্ি  ফাজায ম্প্রাযবণয রবক্ষয ফাাংরাবদ তাঁত
রফাবড িয পৃষ্ঠবালকতায় ফাাংরাবদ জাতীয় তাঁতী র্ভর্তয উবযাবগ রদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন জাতীয়, াভার্জক  ধভীয় উৎফ উরবক্ষ
রদীয় তাঁতফস্ত্র রভরা  প্রদিনীয আবয়াজন কযা বয় থাবক। এফ রভরা  প্রদিনীবত তাঁতী র্ভর্তয দস্য/তাঁত কাযখানায
ভার্রক/তাঁতফস্ত্র যপ্তানীকাযকগণ তাবদয উৎার্দত ফস্ত্রার্দ প্রদিন  র্ফক্রয় কবয থাবক। এ কাম িক্রবভয আতায় ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয পৃষ্ঠবালকতায় ফাাংরাবদ জাতীয় তাঁতী র্ভর্ত কর্তিক রদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন ০৫টি রদীয় তাঁতফস্ত্র প্রদিনী 
রভরায আবয়াজন কযা বয়বছ ।
৩.৮ ফস্ত্র  রালাক াভগ্রী এফাং রাভ রটক্সটাইর যপ্তানীয রক্ষবত্র ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য
অজিনভিঃ
স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্র  রালাক াভগ্রী এফাং রাভ রটক্সটাইর াভগ্রী যপ্তানীয রক্ষবত্র ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি বত
কার্ি অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র প্রদান কযা য়। র্ফবফচয ফছযভব ফস্ত্র  রালাক াভগ্রী এফাং রাভ রটক্সটাইর যপ্তানীয রবক্ষয কার্ি
অফ অর্যর্জন প্রতযয়নত্র প্রদাবনয প্রর্তবফদন র্নম্নরূিঃ
অথ ি ফৎয
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪

নদত্র ইসুযয াংখ্যা
৪৬৮ টি
৫৪৪ টি
৪৪৪ টি

বণ্যয যপ্তানী ভল্য ( ইউএ
ডরাবয)
৯৭,৩২,৪৭৩.০০
১,৭৪,৮৬,০৬১.০০
১,৪১,৩৮,০০৪.০০

ভন্তব্য

৪। প্রর্ক্ষণ  একাবডর্ভক কাম িক্রভ াংক্রান্ত:
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ম্পার্দত কাম িাফরীয াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনা র্নম্নরূ (র্রর্খত  ছক আকাবয):
রদবয তাঁতী ম্প্রদাবয়য ফাংযম্পযায ঐর্তয াংযক্ষণ এফাং তাবদয রাগত দক্ষতা উন্নয়বনয রবক্ষয ফাাংরাবদ তাঁত
রফাবড িয ০২ (দুই)টি প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিটিউবটয ভাধ্যবভ তাঁতীবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। রদবয তরুণ প্রজন্বক তাঁত র্বল্পয উন্নত
প্রভের্িয আদৄর্নক র্ক্ষায় র্র্ক্ষত কবয রতারায রবক্ষয ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রীয ঐকার্ন্তক প্রবচিায় ২০০৯-২০১০ অথ ি ফছয রথবক
ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট, নযর্াংদীবত র্ডবিাভা-ইন-রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং রকা ি চালু কযা বয়বছ।
৪.১ তাঁত রায াবথ যার্য ম্পৃি তাঁতীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদানিঃ
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয র্নয়ন্ত্রণাধীন নযর্াংদীস্থ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট এফাং াফনায রফড়াস্থ তাঁত প্রর্ক্ষণ
উবকন্দ্র এয ভাধ্যবভ ০২ (দুই)ভা রভয়াদী র্ফর্বন্ন র্নয়র্ভত রকা ি রমভনিঃ- (ক) এ এ তাঁবত ফয়ন (খ) বুনন  ফাজাযজাতকযণ (গ)
সূতা যাংকযণ  বুনন (ঘ) ডর্ফ  জযাকাড ি তাঁবত বুনন (ঙ) ব্যয় র্নরূণ  ফাজাযজাতকযণ (চ) রটক্সটাইর র্প্রর্ন্টাং (ছ) িক  ফাটিক
র্প্রর্ন্টাং ইতযার্দ র্ফলবয় রভাট ২৯৮ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
৪.২ একাবডর্ভক র্ক্ষা কাম িক্রভিঃ ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট, নযর্াংদীয একাবডর্ভক র্ক্ষাক্রভিঃ
ক্রর্ভক
নাং
১.
২.
৩

রকাব িয নাভ
র্ডবিাভা-ইন-রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ২০১১-২০১২ র্ক্ষাফল ি
র্ডবিাভা-ইন-রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ২০১২-২০১৩ র্ক্ষাফল ি
র্ডবিাভা-ইন-রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ২০১৩-২০১৪ র্ক্ষাফল ি

রভয়াদ

ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা

০৪(চায) ফছয
০৪(চায) ফছয
০৪ (চায) ফছয

৪৮ জন
৯৬ জন
৯৬ জন

৫। যােলুভ ার্বির্াং রফা কাম িক্রভ াংক্রান্ত:
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ম্পার্দত কাম িাফরীয াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনা র্নম্নর্রর্খত (র্রর্খত  ছক আকাবয):
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ক) ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকন্দ্র র্র্র্, ভাধফদী, নযর্াংদীিঃক্রর্ভক নাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ার্বির্াং এয নাভ
রিন্টার্যাং
র্জগায ডাইাং
রজট ডাইাং
র্প্রর্ন্টাং
কযাবরোর্যাং
র্নর্জাং
াইবড্রাএক্সট্রাকটিাং

উৎাদন রক্ষভাত্রা
৮,৬৭,০০০ র্ভিঃ
৮৬,৬৪,০০০ র্ভিঃ
২১,৫৯,৯৮৮ র্ভিঃ
১৩,৩১,৯৮৮ র্ভিঃ
৬০,০০,০০০ র্ভিঃ
১১,৯৯,৯৮৮ র্ভিঃ
৭৪,৩৯,৯৮৮ র্ভিঃ

প্রকৃত উৎাদন
৫,২৩,৪০৯ র্ভিঃ
১,২৪,৪১,২৯০ র্ভিঃ
৩,২৭,২৪৫ র্ভিঃ
৪,৯৩,৭২৬ র্ভিঃ
৭৪,২৭,৪৮৪ র্ভিঃ
২,৫৩,১৬১ র্ভিঃ
১,২৬,০৭,২৬৮ র্ভিঃ

খ) এএপর্ কুভাযখারী, কুর্িয়ািঃ
ক্রর্ভক নাং
১।

ার্বির্াং এয নাভ
সূতা টুইর্িাং

উৎাদন রক্ষভাত্রা
১,৩৭,০১৬ রকর্জ

প্রকৃত উৎাদন
১১,০৭,৭১.৪৬ রকর্জ

২।
৩।
৪।

সূতা ডাইাং
বফদুযর্তক তায
কযাবরোর্যাং, াইর্জাং
রকয়ায  ডাইফাথ
র্প্রর্ন্টাং

৩১,৮১৫ রকর্জ
ভার্ক ৮০০১/- টাকায় বাড়ায় র্যচার্রত য়।
ভার্ক ১,০২,০০০/- টাকায় বাড়ায় র্যচার্রত
য়।
ভার্ক ১৫,০০০/- টাকায় বাড়ায় র্যচার্রত য়।

২৮,৩০৮ রকর্জ
ভার্ক বাড়ায় র্যচার্রত য়।
ভার্ক বাড়ায় র্যচার্রত য়।

৫।

ভার্ক বাড়ায় র্যচার্রত য়।

গ) রটক্সটাইর পযার্র্রটিজ রন্টায (টিএপর্) াজাদপুয, র্যাজগিিঃক্রর্ভক নাং
১।
২।

ার্বির্াং এয নাভ
কযাবরোয
স্তচার্রত তাঁবত বুনন

উৎাদন রক্ষভাত্রা
১৬,৫০০/- টাকায় বাড়ায় র্যচার্রত য়।
১১০/ টাকায় বাড়ায় র্যচার্রত য়।

প্রকৃত উৎাদন
ভার্ক বাড়ায় র্যচার্রত য়।
ভার্ক বাড়ায় র্যচার্রত য়।

উবযাি রকন্দ্র ভ বত তাঁতীবদয রফা প্রদাবনয াাার্ যকাবযয যাজস্ব আয় বয় থাবক।
৬। উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্ত:
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ম্পার্দত কাম িাফরীয াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনা র্নম্নরূ (র্রর্খত  ছক আকাবয):
৬.১ তাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাইন, রট্রর্নাং ইনর্িটিউট  একটি রফর্ক রন্টায স্থান (১ভ াংবার্ধত)ঃিঃফাজাবযয চার্দা এফাং
রবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন র্ডজাইন উদ্ভাফন, উদ্ভার্ফত নতুন র্ডজাইবনয উয তাঁতীবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা 
উৎাদন বৃর্ি, প্রকবল্পয আতায় প্রর্ত ফছয ২৪০০ জন তাঁতীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং আকল িণীয় তাঁত ফস্ত্র উৎাদবনয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয
আয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয রবক্ষয আবরাচয প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবল্পয আতায়
নযর্াংদীবত ১টি পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউট এফাং টাাংগাইর রজরায কার্রাতী, র্যাজগি রজরায রফরকুর্চ এফাং কুর্িয়া রজরায
কুভাযখারীবত ১টি কবয রভাট ৩টি প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থান কযা বফ।
কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ কাজ প্রায় ৮৫% ম্পন্ন বয়বছ। রফরকুর্চ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ কাজ
চরবছ। নযর্াংদীবত পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউবটয র্নভিাণ কাবজয কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ। কুর্িয়া রজরায কুভাযখারী
প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয রক্ষবত্র জটিরতায সৃর্ি য়ায় এফাং দীঘ িসূর্ত্রতায কাযবণ ফাতাঁবফায র্নজস্ব রফর্ক রন্টায
(কভরগি রফর্ক রন্টায, রভৌরবীফাজায) এ প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থাবনয র্ফলবয় প্রকবল্পয ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য
ভাধ্যবভ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। র্যকল্পনা কর্ভন রথবক গত ২৫-০২-২০১৪ তার্যবখয বত্র আবরাচয প্রকবল্পয ২য়
াংবাধনী প্রর্ক্রয়াকযবণয পূবফ ি প্রকল্প রভয়াদ বৃর্িয র্ফলবয় ইআযর্ড’য ভতাভত/অনার্ত্ত গ্রণ এফাং আযর্ডর্র্’য পযবভবটয ১০ নাং
ক্রর্ভবক Economic Code wise Comparison of Cost Summary- রত ১ভ াংবার্ধত এফাং ২য় াংবার্ধত
ি র্ডর্র্ রপ্রযণ কযায জন্য অনুবযাধ কযা য়।
র্ডর্র্ অনুমায়ী খযবচয াংবগ ভর র্ডর্র্ অনুমায়ী খযবচয করাভ াংভেি কবয পুনগঠিত
এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বায় প্রকবল্পয অভাপ্ত পূতি র্নভিাণ কাজ রযট
ি কবয পুনগঠিত
ি
র্র্ডউর-২০১৪ অনুাবয প্রণয়ন পূফ িক র্ডর্র্ াংবাধবনয র্িান্ত গৃীত য়। রভত াংবার্ধত র্ডর্র্ পুনগঠন
র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটিয উয আগাভী ০৭-০৭-২০১৪ তার্যবখ র্ইর্
বা অনুর্ষ্ঠত বফ।
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২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয আযএর্ডর্বত প্রকবল্পয অনুকূবর ৭৭৭.০০ রক্ষ (ভরধন খাবত ৭০০.০০ টাকা এফাং যাজস্ব খাবত ৭৭.০০
রক্ষ টাকা) টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ। ফযাদ্দকৃত অবথ িয ভধ্য রথবক ৭৭৬.৫০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা বয়বছ। জুন, ২০১৪ ম িন্ত প্রকবল্পয
অনুকূবর রভাট ৭৬২.৯৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
৬.২ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবডযি ভাঠ ম িাবয়য র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ কভিসূচীিঃ
ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য দীঘ ি র্দবনয পুযাতন  জযাজীণ ি র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/ অফকাঠাবভাভ রভযাভত 
াংোয কযা। আবরাচয কভিসূচীটি জুরাই, ২০১১ বত জুন, ২০১৪ ম িন্ত (র্তন ফছয) ভবয় যাজস্ব ফাবজবটয অথ িায়বন ফাস্তফায়বনয জন্য
রভাট ৪৭১.৫৭ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় অনুবভার্দত বয়বছ।
চরর্ত ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয এ কভিসূচীয অনুকূবর ১১৪.১৮ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ এফাং ভদয় অথ ি ছাড় কযা বয়বছ।
কভিসূর্চ জুন, ২০১৪ ম িন্ত ১১২.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ। কভিসূচীটি পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।
৬.৩ র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকবন্দ্রয র্ফএভআযইকযণ, ভাধফদী, নযর্াংদীিঃ ফতিভান ভবয় প্রর্তবমার্গতাভরক ফাজাবয স্তচার্রত
তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্রবক টির্কবয় যাখায রবক্ষয ভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদন র্নর্শ্চত কযায াাার্ রকন্দ্রটিবক রাবজনক প্রর্তষ্ঠাবন র্যণত
কযায জন্য আদৄর্নক মন্ত্রার্ত স্থাবনয র্নর্ভত্ত ‘‘ র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকবন্দ্রয র্ফএভআযই কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদী’’ ীল িক
৩২৩২.১৩ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি র্ফএভআযই কযবণয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয স্বল্প ভৄবল্য ফস্ত্র
প্রর্ক্রয়াকযণ রফা মথা- কাড় যাংকযণ, ভাব িযাইর্জাং, রিন্টার্যাং, কযাবরোর্যাং, র্প্রর্ন্টাং ইতযার্দ রফা প্রদান কযা বফ।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্বত এ প্রকবল্পয অনুকূবর রভাট ১০০.০০ রক্ষ টাকা (ভরধন খাবত ৯৭.০০ রক্ষ এফাং যাজস্ব
খাবত ৩.০০ রক্ষ) ফযাদ্দ যাখা বয়বছ এফাং ভদয় অথ ি ছাড় কযা বয়বছ। প্রকবল্পয আতায় জনফর র্নবয়াবগয প্রাপ্ত আবফদনত্র মাচাই
ফাছাইবয়য কাজ চরবছ। ীঘ্রই র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া ম্পন্ন কযা বফ। প্রকবল্পয র্ডর্জটার াববি ম্পন্ন বয়বছ এফাং ভািাযিযান বতযীয কাজ
চরবছ। প্রকবল্পয আতায় পুযাতন বফন রববি রপরা, পুযাতন পযাক্টযী বফন রভযাভত, ীভানা প্রাচীয এফাং ভূর্ভ উন্নয়বনয জন্য গণপূতি
র্ফবাগ, নযর্াংদীবত দযত্র ভল্যায়ন কর্ভটিয এক বা গত ১৯-০৫-২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায র্িান্ত অনুমায়ী পুযাতন
বফন রববি রপরা, পুযাতন পযাক্টযী বফন রভযাভত  ীভানা প্রাচীয র্নভিাণ কাবজয কাম িাবদ প্রদান কযা য় এফাং ভূর্ভ উন্নয়বনয জন্য
পুনিঃদযত্র আফাবনয র্িান্ত গৃীত য়। গত ২৫-০৬-২০১৪ তার্যখ পুনিঃদযত্র উন্ুিকযণ কযা য়। প্রকবল্পয অনুকূবর জুন, ২০১৪
ম িন্ত ৫৪.৮৪৯ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
৬.৪ তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি রন্টায স্থানিঃ
রদবয তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় তাঁতীবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয রফা
রমভন- সূতা এফাং কাড় যাংকযণ, ভা িাযাইর্জাং, কযাবরোর্যাং, রিন্টার্যাং ইতযার্দ রফা প্রদাবনয রবক্ষয রদবয র্ফর্বন্ন তাঁত র্নর্ফড়
এরাকায় ‘‘Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive
Areas’’ ীল িক ৫০৫৩.৯০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। এই ৩টি ার্বি রন্টায বরািঃ- (১) কার্রার্ত,
টাাংগাইর; (২) কুভাযখারী, কুর্িয়া এফাং (৩) াজাদপুয, র্যাজগি।
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি কর্তিক ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভবয
র্ফস্তার্যত তথ্যাফর্র।
ক্রর্ভক
চরভান প্রকবল্পয নাভ 
চরভান প্রকবল্পয র্ফস্তার্যত তথ্যাফরী
নাং
রভয়াদকার
১
‘‘তাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান
ফাজাবযয চার্দা এফাং রবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন র্ডজাইন উদ্ভাফন, উদ্ভার্ফত
র্ডজাইন, রট্রর্নাং ইনর্িটিউট  নতুন র্ডজাইবনয উয তাঁতীবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা  উৎাদন বৃর্ি,
একটি রফর্ক রন্টায স্থান
প্রকবল্পয আতায় প্রর্ত ফছয ২৪০০ জন তাঁতীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং আকল িণীয় তাঁত
(১ভ াংবার্ধত)’’
ফস্ত্র উৎাদবনয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয আয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয রবক্ষয আবরাচয
(জুরাই,২০১০-জুন,২০১৪)
প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবল্পয আতায়
নযর্াংদীবত ১টি পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউট এফাং টাাংগাইর রজরায কার্রাতী,
র্যাজগি রজরায রফরকুর্চ এফাং কুর্িয়া রজরায কুভাযখারীবত ১টি কবয রভাট ৩টি
প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থান কযা বফ।

৬.৫

কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ কাজ প্রায় ৮৫% ম্পন্ন বয়বছ। রফরকুর্চ
প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ কাজ চরবছ। নযর্াংদীবত পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং
ইনর্িটিউবটয র্নভিাণ কাবজয কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ। কুর্িয়া রজরায কুভাযখারী
প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয রক্ষবত্র জটিরতায সৃর্ি য়ায় এফাং দীঘ িসূর্ত্রতায
কাযবণ ফাতাঁবফায র্নজস্ব রফর্ক রন্টায (কভরগি রফর্ক রন্টায, রভৌরবীফাজায) এ
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প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থাবনয র্ফলবয় প্রকবল্পয ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। র্যকল্পনা কর্ভন রথবক গত
২৫-০২-২০১৪ তার্যবখয বত্র আবরাচয প্রকবল্পয ২য় াংবাধনী প্রর্ক্রয়াকযবণয পূবফ ি
প্রকল্প রভয়াদ বৃর্িয র্ফলবয় ইআযর্ড’য ভতাভত/অনার্ত্ত গ্রণ এফাং আযর্ডর্র্’য
পযবভবটয ১০ নাং ক্রর্ভবক Economic Code wise Comparison of
Cost Summary- রত ১ভ াংবার্ধত এফাং ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী
ি র্ডর্র্ রপ্রযণ
খযবচয াংবগ ভর র্ডর্র্ অনুমায়ী খযবচয করাভ াংভেি কবয পুনগঠিত
কযায জন্য অনুবযাধ কযা য়। এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
অনুর্ষ্ঠত র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বায় প্রকবল্পয অভাপ্ত পূতি র্নভিাণ কাজ রযট র্র্ডউর২০১৪ অনুাবয প্রণয়ন পূফ িক র্ডর্র্ াংবাধবনয র্িান্ত গৃীত য়। রভত াংবার্ধত
ি কবয পুনগঠিত
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্যকল্পনা
র্ডর্র্ পুনগঠন
কর্ভবন রপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটিয উয ০৭-০৭-২০১৪ তার্যবখ র্ইর্ বা
অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয আযএর্ডর্বত প্রকবল্পয অনুকূবর ৭৭৭.০০ রক্ষ (ভরধন খাবত
৭০০.০০ টাকা এফাং যাজস্ব খাবত ৭৭.০০ রক্ষ টাকা) টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ।
ফযাদ্দকৃত অবথ িয ভধ্য রথবক ৭৭৬.৫০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা বয়বছ। জুন, ২০১৪ ম িন্ত
প্রকবল্পয অনুকূবর রভাট ৭৬২.৯৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
৬.৬ উন্নয়ন প্রকল্প/কভিসূচী ভবয ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩  ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
অথ ি ফছয

উবেখবমাগ্য অজিনভ
(১) তাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাইন, রট্রর্নাং ইনর্িটিউট  একটি রফর্ক রন্টায স্থান প্রকল্পিঃ

২০১১-১২

রভাট ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় প্রকল্পটি রজর্ডর্এপ-এয অথ িায়বন ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবল্পয
আতায় কুর্িয়া রজরায কুভাযখারী রকবন্দ্রয ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয জন্য ভূর্ভয ভল্য অতযার্ধক য়ায কাযবণ ভূর্ভ
অর্ধগ্রবণয কাজ র্ফরর্ম্বত বে। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বায র্িাবন্তয আবরাবক প্রকবল্পয
র্ডর্র্ াংবাধবনয দবক্ষ গ্রণ কযা য়।
(২) তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূচী (াংবার্ধত):রদব্যাী প্রার্ন্তক তাঁতীবদয চরর্ত ভরধবনয চার্দা রভটাবনায রবক্ষয
৫০১৫.৬০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূচী (াংবার্ধত) ীল িক ভাপ্ত প্রকবল্পয কাম িক্রভ
চরভান যবয়বছ। এ কভিসূচীয আতায় ২০১১-১২ অথ ি ফছবয রভাট ২১২.০০ রক্ষ টাকা তাঁতীবদয ভাবঝ ঋণ র্ফতযণ কযা
বয়বছ।
(৩) ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ
কভিসূচীিঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভাভ রভযাভত  াংোয কযায
জন্য আবরাচয কভিসূচীটি রভাট ৪৭১.৫৭ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় অনুবভার্দত বয়বছ। এ কভিসুচীয আতায় র্ফর্বন্ন
রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভাভ রভযাভত  াংোয কাজ শুরু কযা য়।
(৪) ‘‘র্বরবটয ভর্নপুযী তাঁত র্বল্পয উন্নয়বন প্রর্ক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত ফস্ত্র প্রদিনী  র্ফক্রয় রকন্দ্র স্থান
(াংবার্ধত)’’ ীল িক ভাপ্ত প্রকবল্পয আতায় প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা াংক্রান্ত কভিসূর্চিঃ
র্বরবটয ভর্নপুযী
উজাতীয় তাঁতীবদযবক উন্নত প্রভের্িবত ফয়ন, নক্সা  যাংকযণ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন 
আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়বনয রবক্ষয ৪২.১০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় কভিসূচীটি ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। কভিসূচীয
আতায় ২০১১-১২ অথ ি ফছবয রভাট ১৪০ জন ভর্নপুযী তাঁতীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
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(৫) ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট, নযর্াংদী রকবন্দ্র র্ফযভান র্ফর্বন্ন অফকাঠাবভা রভযাভত 
াংোযকযণ কভিসূচীিঃ নযর্াংদীস্থ ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্ির্উট
(BHETI) রকন্দ্রটিয র্ফর্বন্ন
অফকাঠাবভা রভযাভত/াংোবযয রবক্ষয প্রায় ১.৮১ রকাটি টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় ‘‘ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ
ইনর্িটিউট, নযর্াংদী রকবন্দ্র র্ফযভান র্ফর্বন্ন অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ কভিসূচী’’ ফাতাঁবফা কর্তিক
ফাস্তফায়ন কাজ চরভান যবয়বছ।
(১) তাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাইন, রট্রর্নাং ইনর্িটিউট  একটি রফর্ক রন্টায স্থান (১ভ াংবার্ধত) প্রকল্পিঃ
রভাট ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় আবরাচয প্রকবল্পয ১ভ াংবার্ধত প্রকল্পটি রজর্ডর্এপ-এয অথ িায়বন
ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবল্পয আতায় টাাংগাইবরয কার্রার্ত এফাং র্যাজগবিয রফরকুর্চ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয রবৌত
কাজ তথা র্ডর্জটার াববি, বয়র রটি, র্ডজাইন ইতযার্দ কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ। এছাড়া কার্রাতী প্রর্ক্ষণ
উবকবন্দ্রয গণপূতি র্ফবাগ কর্তিক দযত্র আফান কযা বয়বছ। নযর্াংদীবত পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউবটয
র্ডর্জটার াববি ম্পন্ন বয়বছ।
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(২) তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূচী (াংবার্ধত): রদব্যাী প্রার্ন্তক তাঁতীবদয চরর্ত ভরধবনয চার্দা রভটাবনায রবক্ষয
৫০১৫.৬০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় তাঁতীবদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভিসূচী (াংবার্ধত) ীল িক ভাপ্ত প্রকবল্পয কাম িক্রভ
চরভান যবয়বছ। এ কভিসূচীয আতায় ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয রভাট ১৮৬.৩০ রক্ষ টাকা তাঁতীবদয ভাবঝ ঋণ র্ফতযণ
কযা বয়বছ।
(৩) ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ
কভিসূচীিঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভাভ রভযাভত  াংোয কযায
জন্য আবরাচয কভিসূচীটি রভাট ৪৭১.৫৭ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় অনুবভার্দত বয়বছ। এ কভিসুচীয আতায় র্ফর্বন্ন
রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভাভ রভযাভত  াংোয কাজ ফাস্তফায়ন কযা বে।
(৪) ‘‘র্বরবটয ভর্নপুযী তাঁত র্বল্পয উন্নয়বন প্রর্ক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত ফস্ত্র প্রদিনী  র্ফক্রয় রকন্দ্র স্থান
(াংবার্ধত)’’ ীল িক ভাপ্ত প্রকবল্পয আতায় প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা াংক্রান্ত কভিসূর্চিঃ র্বরবটয ভর্নপুযী
উজাতীয় তাঁতীবদযবক উন্নত প্রভের্িবত ফয়ন, নক্সা  যাংকযণ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রয র্ফবভাচন 
আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়বনয রবক্ষয ৪২.১০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় কভিসূচীটি ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। কভিসূচীয
আতায় ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয রভাট ১৮০ জন ভর্নপুযী তাঁতীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
(৫) ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট, নযর্াংদী রকবন্দ্র র্ফযভান র্ফর্বন্ন অফকাঠাবভা রভযাভত
 াংোযকযণ কভিসূচীিঃ নযর্াংদীস্থ ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ ইনর্ির্উট (BHETI) রকন্দ্রটিয র্ফর্বন্ন
অফকাঠাবভা রভযাভত/াংোবযয রবক্ষয প্রায় ১.৮১ রকাটি টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় ‘‘ফাাংরাবদ তাঁত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ
ইনর্িটিউট, নযর্াংদী রকবন্দ্র র্ফযভান র্ফর্বন্ন অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ কভিসূচী’’ ফাতাঁবফা কর্তিক
ফাস্তফায়ন কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
(৬) ‘‘র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকবন্দ্রয র্ফএভআযই’কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদী’’ প্রকল্পিঃ
ফতিভান ভবয়
প্রর্তবমার্গতাভরক ফাজাবয ত্ধচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্রবক টির্কবয় যাখায রবক্ষয ভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদন র্নর্শ্চত
কযায াাার্ রকন্দ্রটিবক রাবজনক প্রর্তষ্ঠাবন র্যণত কযায জন্য আদৄর্নক মন্ত্রার্ত স্থাবনয র্নর্ভত্ত ‘‘ভাধফদীস্থ
ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকবন্দ্রয র্ফএভআযইকযণ’’ ীল িক ৩২৩২.১৩ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় প্রকল্পটি গত ০৭-০৫-২০১৩
তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত য়। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন রভয়াদ জুরাই, ২০১৩ রথবক জুন, ২০১৫ ম িন্ত।
(৭) ‘‘তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি রন্টায স্থান’’ প্রকল্পিঃ রদবয তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় তাঁতীবদয ফয়নপূফ ি
 ফয়বনাত্তয রফা রমভন- সূতা এফাং কাড় যাংকযণ, ভা িাযাইর্জাং, কযাবরোর্যাং, রিন্টার্যাং ইতযার্দ রফা প্রদাবনয
রবক্ষয রদবয র্ফর্বন্ন তাঁত র্নর্ফড় এরাকায়
“Establishment of 3 Handloom Service
Centres in Different Loom Intensive Areas’’ ীল িক ৫০৫৩.৯০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়
প্রকল্পটি গত ০৭-০৫-২০১৩ তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত য়। প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন রভয়াদ জুরাই, ২০১৩ বত
র্ডবম্বয, ২০১৫ ম িন্ত।
২০১৩-১৪

(১) তাঁত ফবস্ত্রয উন্নয়বন পযান র্ডজাইন, রট্রর্নাং ইনর্িটিউট  একটি রফর্ক রন্টায স্থান (১ভ াংবার্ধত)ঃিঃ
ফাজাবযয চার্দা এফাং রবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন র্ডজাইন উদ্ভাফন, উদ্ভার্ফত নতুন র্ডজাইবনয উয
তাঁতীবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা  উৎাদন বৃর্ি, প্রকবল্পয আতায় প্রর্ত ফছয ২৪০০ জন তাঁতীবক
প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং আকল িণীয় তাঁত ফস্ত্র উৎাদবনয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয আয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয রবক্ষয
আবরাচয প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবল্পয আতায় নযর্াংদীবত ১টি
পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউট এফাং টাাংগাইর রজরায কার্রাতী, র্যাজগি রজরায রফরকুর্চ এফাং কুর্িয়া রজরায
কুভাযখারীবত ১টি কবয রভাট ৩টি প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থান কযা বফ।
কার্রার্ত প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ কাজ প্রায় ৮৫% ম্পন্ন বয়বছ। রফরকুর্চ প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয পূতি র্নভিাণ
কাজ চরবছ। নযর্াংদীবত পযান র্ডজাইন রট্রর্নাং ইনর্িটিউবটয র্নভিাণ কাবজয কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ। কুর্িয়া
রজরায কুভাযখারী প্রর্ক্ষণ উবকবন্দ্রয ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয রক্ষবত্র জটিরতায সৃর্ি য়ায় এফাং দীঘ িসূর্ত্রতায কাযবণ
ফাতাঁবফায র্নজস্ব রফর্ক রন্টায (কভরগি রফর্ক রন্টায, রভৌরবীফাজায) এ প্রর্ক্ষণ উবকন্দ্র স্থাবনয র্ফলবয়
প্রকবল্পয ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। র্যকল্পনা
কর্ভন রথবক গত ২৫-০২-২০১৪ তার্যবখয বত্র আবরাচয প্রকবল্পয ২য় াংবাধনী প্রর্ক্রয়াকযবণয পূবফ ি প্রকল্প রভয়াদ
বৃর্িয র্ফলবয় ইআযর্ড’য ভতাভত/অনার্ত্ত গ্রণ এফাং আযর্ডর্র্’য পযবভবটয ১০ নাং ক্রর্ভবক
Economic
Code wise Comparison of Cost Summary- রত ১ভ াংবার্ধত এফাং ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্
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ি র্ডর্র্ রপ্রযণ কযায জন্য অনুবযাধ
অনুমায়ী খযবচয াংবগ ভর র্ডর্র্ অনুমায়ী খযবচয করাভ াংভেি কবয পুনগঠিত
কযা য়। এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত র্িয়ার্যাং কর্ভটিয বায় প্রকবল্পয
অভাপ্ত পূতি র্নভিাণ কাজ রযট র্র্ডউর-২০১৪ অনুাবয প্রণয়ন পূফ িক র্ডর্র্ াংবাধবনয র্িাভত্ধ গৃীত য়। রভত
ি কবয পুনগঠিত
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা
াংবার্ধত র্ডর্র্ পুনগঠন
বয়বছ। প্রকল্পটিয উয ০৭-০৭-২০১৪ তার্যবখ র্ইর্ বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয আযএর্ডর্বত প্রকবল্পয অনুকূবর ৭৭৭.০০ রক্ষ (ভরধন খাবত ৭০০.০০ টাকা এফাং যাজস্ব খাবত
৭৭.০০ রক্ষ টাকা) টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ। ফযাদ্দকৃত অবথ িয ভধ্য রথবক ৭৭৬.৫০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা বয়বছ। জুন,
২০১৪ ম িন্ত প্রকবল্পয অনুকূবর রভাট ৭৬২.৯৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
(২) ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয স্থানা/অফকাঠাবভা রভযাভত  াংোযকযণ
কভিসূচীিঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয ভাঠ ম িাবয়য দীঘ ির্দবনয পুযাতন  জযাজীণ ি র্ফযভান র্ফর্বন্ন রকবন্দ্রয
স্থানা/অফকাঠাবভাভ রভযাভত  াংোয কযা। আবরাচয কভিসূচীটি জুরাই, ২০১১ বত জুন, ২০১৪ ম িন্ত (র্তন
ফছয) ভবয় যাজস্ব ফাবজবটয অথ িায়বন ফাস্তফায়বনয জন্য রভাট ৪৭১.৫৭ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয় অনুবভার্দত বয়বছ।
চরর্ত ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয এ কভিসূচীয অনুকূবর ১১৪.১৮ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ এফাং ভদয় অথ ি ছাড় কযা
বয়বছ। কভিসূচীয জুন, ২০১৪ ম িন্ত ১১২.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ। কভিসূচীটি পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।
(৩) র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রকবন্দ্রয র্ফএভআযই কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদীিঃ ফতিভান ভবয় প্রর্তবমার্গতাভরক
ফাজাবয স্তচার্রত তাঁবত উৎার্দত ফস্ত্রবক টির্কবয় যাখায রবক্ষয ভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদন র্নর্শ্চত কযায াাার্
রকন্দ্রটিবক রাবজনক প্রর্তষ্ঠাবন র্যণত কযায জন্য আদৄর্নক মন্ত্রার্ত স্থাবনয র্নর্ভত্ত ‘‘ র্ফযভান ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ
রকবন্দ্রয র্ফএভআযই কযণ, ভাধফদী, নযর্াংদী’’ ীল িক ৩২৩২.১৩ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।
প্রকল্পটি র্ফএভআযই কযবণয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয স্বল্প ভবল্য ফস্ত্র প্রর্ক্রয়াকযণ রফা মথা- কাড় যাংকযণ, ভাব িযাইর্জাং,
রিন্টার্যাং, কযাবরোর্যাং, র্প্রর্ন্টাং ইতযার্দ রফা প্রদান কযা বফ।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্বত এ প্রকবল্পয অনুকূবর রভাট ১০০.০০ রক্ষ টাকা (ভরধন খাবত ৯৭.০০ রক্ষ এফাং
যাজস্ব খাবত ৩.০০ রক্ষ) ফযাদ্দ যাখা বয়বছ এফাং ভদয় অথ ি ছাড় কযা বয়বছ। প্রকবল্পয আতায় জনফর র্নবয়াবগয
প্রাপ্ত আবফদনত্র মাচাই ফাছাইবয়য কাজ চরবছ। ীঘ্রই র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া ম্পন্ন কযা বফ। প্রকবল্পয র্ডর্জটার াববি
ম্পন্ন বয়বছ এফাং ভািাযিান বতযীয কাজ চরবছ। প্রকবল্পয আতায় পুযাতন বফন রববি রপরা, পুযাতন পযাক্টযী
বফন রভযাভত, ীভানা প্রাচীয এফাং ভূর্ভ উন্নয়বনয জন্য গণপূতি র্ফবাগ, নযর্াংদীবত দযত্র ভল্যায়ন কর্ভটিয এক বা
গত ১৯-০৫-২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায র্িান্ত অনুমায়ী পুযাতন বফন রববি রপরা, পুযাতন পযাক্টযী বফন
রভযাভত  ীভানা প্রাচীয র্নভিাণ কাবজয কাম িাবদ প্রদান কযা য় এফাং ভূর্ভ উন্নয়বনয জন্য পুনিঃদযত্র আফাবনয
র্িান্ত গৃীত য়। গত ২৫-০৬-২০১৪ তার্যখ পুনিঃদযত্র উন্ুিকযণ কযা য়। প্রকবল্পয অনুকূবর জুন, ২০১৪ ম িন্ত
৫৪.৮৪৯ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
(৪) তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় ৩টি ার্বি রন্টায স্থানিঃরদবয তাঁত অদৄযর্লত এরাকায় তাঁতীবদয ফয়নপূফ ি  ফয়বনাত্তয
রফা রমভন- সূতা এফাং কাড় যাংকযণ, ভা িাযাইর্জাং, কযাবরোর্যাং, রিন্টার্যাং ইতযার্দ রফা প্রদাবনয রবক্ষয রদবয
র্ফর্বন্ন তাঁত র্নর্ফড় এরাকায় ‘‘ Establishment of 3 Handloom Service Centres in
Different Loom Intensive Areas’’ ীল িক ৫০৫৩.৯০ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়য প্রকল্পটি গ্রণ
কযা য়। এই ৩টি ার্বি রন্টায বরািঃ- (১) কার্রার্ত, টাাংগাইর; (২) কুভাযখারী, কুর্িয়া এফাং (৩) াজাদপুয,
র্যাজগি।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয আযএর্ডর্বত এ প্রকবল্পয অনুকূবর রভাট ১০০.০০ রক্ষ টাকা (ভরধন খাবত ৯৭.০০ রক্ষ এফাং
যাজস্ব খাবত ৩.০০ রক্ষ) ফযাদ্দ যাখা বয়বছ এফাং ভদয় অথ ি ছাড় কযা বয়বছ। প্রকবল্পয আতায় টািাইর রজরায
কার্রার্ত ার্বি রন্টাবযয জন্য র্নধ িার্যত ১.০০ একয ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয র্ফলবয় াংর্িি ভূর্ভ অর্প রথবক ৭২.৭১ রক্ষ
টাকায ১টি র্ডভাে রনাট রপ্রযণ কযা য়। রভত াংর্িি ভূর্ভ অর্পব চার্ত অথ ি একাউন্ট রয়ী রচবকয ভাধ্যবভ রপ্রযণ কযা
বয়বছ। ইবতাভবধ্য ৬ ধাযা রনাটি জাযী কযা বয়বছ। াজাদপুয এফাংকুভাযখারী ার্বি রন্টাবযয র্ডর্জটার াববি 
ভর্ত্তকা যীক্ষায কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। মথা ীঘ্রই উি দু’টি রকবন্দ্র স্থাতয নক্সা, প্রাক্করন  দযত্র আফান কযা
বফ। প্রকবল্পয অনুকূবর জুন, ২০১৪ ম িভত্ধ ৭৯.৮৬৬ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ। ফাস্তফ অগ্রগর্ত ১০০.০০%।
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(৫) ফাাংরাবদ তাঁত রফাবডযি রফর্ক রন্টায ভব প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থানিঃ
রদবয তাঁত অদৄযর্লত এরাকাভবয
তাঁতীবদযবক উন্নত ফয়ন  যাংকযণ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষতা  উৎাদন বৃর্ি, ১০,৫০০ প্রর্ক্ষণাথীবক
প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং তাঁত ফবস্ত্রয গুনগত ভান বৃর্িয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয আয়  জীফনমাত্রায ভাবনান্নয়বনয রবক্ষয
‘‘ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয রফর্ক রন্টায ভব প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থান’’ ীল িক একটি প্রকল্প ৬১১৯.৭১ রক্ষ টাকা
র্ফর্নবয়াগ ব্যয় প্রণয়ন কবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত
ফযাদ্দর্ফীন বাবফ অননুবভার্দত প্রকল্প র্ববফ অন্তভুিি আবছ।
(৬) প্রার্ন্তক তাঁতীবদয জন্য ২১টি স্থায়ী তাঁত রভরা স্থানিঃ ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি রদবয প্রার্ন্তক তাঁতীবদয উৎার্দত
বণ্যয ন্যায্য ভল্য প্রার্প্ত  প্রার্তষ্ঠার্নকবাবফ র্ফণন সুর্ফধা প্রদাবনয ভাধ্যবভ তাঁতীবদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়বনয
রবক্ষয রদবয র্ফর্বন্ন তাঁত অদৄযর্লত অঞ্চবর ২১টি স্থায়ী তাঁত রভরা স্থাবনয র্নর্ভত্ত
Establishment of
Permanent Tant Mela to Provide Institutional Marketing Facilities to
ি
the Marginal Handloom Weavers ীল িক ১৩৭৪.৩৭ রক্ষ টাকা র্ফর্নবয়াগ ব্যবয়য র্ডর্র্ পুনগঠন
কযা বয়বছ। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত ফযাদ্দর্ফীন বাবফ অননুবভার্দত প্রকল্প র্ববফ অন্তভূিি আবছ।
৩. ৩ ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভর কযবাবযন (র্ফটিএভর্):
ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভর কযবাবযন(র্ফটিএভর্):
স্বাধীনতাপূফ ি ইর্আইর্ডর্য স্থবর স্বাধীনতা যফতী ১৯৭২ াবরয ২৬ ভাচ ি ফাাংরাবদ ইোর্স্ট্রয়ার এন্টাযপ্রাইবজ (যাষ্ট্রীয়কযণ)
অড িায ২৭, ১৯৭২ এয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভর কযবাবযন (র্ফটিএভর্) প্রর্তর্ষ্ঠত য়। ১৯৭২ াবরয ১ জুরাই বত ৭৪টি
র্ভর র্নবয় র্ফটিএভর্‘য মাত্রা শুরু য়। যফতীবত র্ফটিএভর্  যকাবযয উবযাবগ আয ১২টি র্ভর প্রর্তষ্ঠা কযা য়। পবর
র্ফটিএভর্‘য র্নয়ন্ত্রণাধীন ফ িবভাট র্ভবরয াংখ্যা দঁড়ায় ৮৬টি। যকাবযয র্ফ-যাষ্ট্রীয়কযণ র্ল্পনীর্তয আতায় ১৯৭৭ ার রথবক ২০১৩
ার ম িন্ত ফ িবভাট ৬৫টি র্ভর স্তান্তয, র্ফর্ক্র  অফায়ন কযা য়। র্ফটিএভর্‘য র্নয়ন্ত্রবণ ফতিভাবন চালু  ফন্ধ/রর-অপ রভাট ১৮টি
র্ভর (২২ ইউর্নট) যবয়বছ(াংরগ্নী-১)। এয ভবধ্য ৪টি র্ভর চালু আবছ। ১টি র্ভর আাংর্ক চালু আবছ। ২টি র্ভর মথািঃ খুরনা রটক্সটাইর
র্ভরস্  র্চত্তযিন কটন র্ভবর েী স্থাবনয কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ ।
(ক)
(খ)
(গ)

২।
ক্রিঃনাং
(ক)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
(খ)
*৯
১০
১১
১২

উবযাি ১৮টি র্ভবরয ভবধ্য ৩টি র্ভর মথািঃ (১) কুর্ড়গ্রাভ রটক্সটাইর র্ভরস্, (২) র্বরট রটক্সটাইর র্ভরস্  (৩) বার্রকা
উবরন র্ভরস্ রফযকার্যকযবণয র্নর্ভত্ত প্রাইববটাইবজন কর্ভবনয তার্রকাভুি কযা বয়বছ ।
জাতীয়কযণকৃত ৩টি ফাত্ধফ ম্পদর্ফীন নাভফ িস্ব র্ভর মথা- (১) ারুভা রটক্সটাইর র্ভর, (২)
এরাী কটন র্ভর, (৩) রুারী কটন র্ভর নাবভভাত্র র্ফটিএভর্‘য তার্রকায় যবয়বছ;
এছাড়া টিআইর্ডর্ নাভক একটি প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট আবছ, মা ফতিভাবন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য
র্নবট্রড প্রকবল্পয আতায় রফযকার্য গবর্ন িাং ফর্ডয (র্ফটিএভএ) ভাধ্যবভ র্যচারনায জন্য ০৬-৫-০৯ র্রিঃ
তার্যবখ ম্পার্দত চুর্িয ভাধ্যবভ স্তান্তয কযা য়।
র্ফটিএভর্‘য ার্ফ িক র্ভবরয াংখ্যািঃ
র্ফফযণ

র্ভর াংখ্যা

১৯৭২ াবর যাষ্ট্রর্তয আবদফবর জাতীয়কযণকৃত র্ভর
১৯৭৫-৮৪ ার ম িন্ত র্ফর্বন্ন ভয় র্ফটিএভর্ কর্তিক স্থার্ত র্ভর
রভাট (১+২)
১৯৭৭-৮৭ ার ম িন্ত ভবয় াবফক ফাাংরাবদী ভার্রকবদয র্নকট স্তান্তর্যত র্ভর
১৯৮২-৮৩ াবর অফায়বনয ভাধ্যবভ র্রকুইবডন রর কর্তিক র্ফর্ক্রত র্ভর
১৯৭৭-২০১০ াবর দযবত্রয ভাধ্যবভ র্ফর্ক্রত র্ভর
২০০০-২০১১ াবর শ্রর্ভক-কভিচাযীবদয র্নকট স্তার্যত র্ভর
২০০৩-২০০৪ াবর ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্রকুইবডন রবর ন্যস্ত র্ছর
উবভাট (৪ বত ৮ ম িন্ত)
র্ফটিএভর্‘য ফতিভান র্ভরিঃ
চালু র্ভর(ার্বিচাজি + বাড়া)
ফন্ধ র্ভর
রটক্সটাইর েী স্থাবনয প্রর্ক্রয়াধীন র্ভর
উবভাট (৯ ইবত ১১ ম িন্ত)
১৯৭১-৭২ াবর জাতীয়কযবণয তার্রকায় নাভভাত্র র্ভর (ফাস্থান ম্পদর্ফীন)
রভাট (৩ ইবত ১২ ম িন্ত):
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৭৪টি
১২টি
৮৬টি
৩২টি
৩টি
১৫টি
৯টি
৬টি
৬৫টি
৫টি
১১টি
২টি
১৮টি
৩টি
৮৬টি

৩।

াাংগঠর্নক কাঠাবভা এফাং দার্য়ত্ব  কাম িাফরীিঃ
র্যচারনা ল িদিঃ

১৯৭২ াবর ২৬র ভাচ ি ফাাংরাবদ ইোর্স্ট্রয়ার এন্টাযপ্রাইবজ আবদ নাং-২৭ (১৯৭২) এয ১১ ধাযা রভাতাবফক র্ফটিএভর্য
ার্ফ িক দার্য়ত্ব  প্রার্নক কাম িক্রভ র্যচারনায দার্য়ত্ব/কর্তিত্ব একজন রচয়াযম্যান  াঁচজন র্যচারক এয ভন্ববয় গঠিত র্যচারক
ল িদ এয উয ন্যস্ত কযা য়। ফতিভাবন একজন অর্তর্যি র্চফ দ ভম িাদায কভিকতিা রচয়াযম্যান এফাং র্তনজন ভেগ্ম-র্চফ ভম িাদায
কভিকতিা র্যচারক িাযা র্ফটিএভর্ প্রধান কাম িারয় র্ফটিএভর্য অধীনস্থ র্ভরভবয কর কাম িাফর্র র্নয়ন্ত্রণ  র্যচারনা সুষ্ঠুবাবফ
র্যচার্রত বয় আবছ।
দফী
দার্য়ত্ব
রচয়াযম্যান
যকায কর্তিক র্নবয়াগপ্রাপ্ত
(অর্তর্যি র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা)
র্যচারক(অথ ি  র্নযীক্ষা)
ভেগ্ম- র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা
র্যচারক(ফার্ণজয)
ভেগ্ম- র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা
র্যচারক(কার্যগর্য)
ভেগ্ম- র্চফ ম িাবয়য কভিকতিা
৪।

কবিাবযবনয প্রধান র্নফ িাী কভিকতিা র্াবফ ার্ফ িক দার্য়ত্ব  কর
প্রার্নক কাম িক্রভ র্যচারনা
অথ ি, র্নযীক্ষা  র্াফ ম্পর্কিত কাম িার্দ র্যচারনা
ক্রয়  র্ফক্রয় াংক্রান্ত কাম িার্দ র্যচারনা
উৎাদন, যক্ষণাবফক্ষন, ভান র্নয়ন্ত্রণ াংক্রান্ত কাম িাফরী র্যচারনা

এন্টাযপ্রাইজ রফাবড িয কাম িক্রভিঃ

র্ভরভবয কাম িক্রভ তদাযকীয জন্য প্রর্তটি র্ভবর একটি এন্টাযপ্রাইজ রফাড ি আবছ। র্ফটিএভর্য র্যচারকভেরীয একজন
র্যচারক উি রফাবড িয বার্ত । এছাড়া র্ফটিএভর্য একজন উিিতন কভিকতিা এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, অথ ি ভন্ত্রণারয়  অথ ি
রগ্নীকাযী ব্যাাংবকয প্রর্তর্নর্ধ  াংর্িি র্ভর প্রধান আবরাচয রফাবড িয র্যচারক।
৫। জনফরিঃ র্ফটিএভর্ প্রর্তষ্ঠারগ্ন রথবক র্ফর্বন্ন ভবয় যকাবযয নীর্তভারায আবরাবক এফাং যাষ্ট্রায়ত্ব ফস্ত্রকরভ
র্ফযার্ষ্ট্রয়কযণ/ব্যর্ি ভার্রকানাধীন স্তান্তর্যত কযায রপ্রর্ক্ষবত র্ফটিএভর্ প্রধান কাম িারয় ফস্ত্র করগুর্রবত ম িায়ক্রবভ ররাকফর হ্রা
কবয রকফরভাত্র অতযাফের্কয় জনফর িাযা ফতিভাবন র্ফটিএভর্য কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বে। ২০১৪ বনয ৩০র জুন ম িভত্ধ
র্ফটিএভর্ এফাং এয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরভব স্থায়ী জনফবরয াংখ্যা ২৭০ জন এফাং অস্থায়ী জনফবরয াংখ্যা ১৩৭৮ জন।
৬। উৎার্দত ণ্যিঃ ফতিভাবন র্ফটিএভর্য অধীনস্ত র্ভরগুর্রবত ফয়ন র্ফবাগ ফন্ধ অফস্থায় আবছ পবর শুদৄভাত্র র্ির্নাং র্ফবাগ চালু
আবছ এফাং সুতা উৎাদন কাম িক্রভ চালু আবছ। ার্বি চাজি ির্তবত ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয র্ফটিএভর্য উৎার্দত সুতায র্যভাণ
১৯.৮০ রক্ষ রকর্জ মা পূফ িফতী অথ ি ফছবযয (২০১২-২০১৩) ১৬.৬৮ রক্ষ রকর্জ।
৭। ার্বিচাজি ির্ত প্রফতিনিঃ ১৯৯৬-৯৭ ার বত র্ফটিএভর্‘য অধীনত্ধ র্ভরগুর্র ার্বিচাজি ির্তবত চালু আবছ। এই
ির্তবত ার্বিচাজি াটি ি কর্তিক যফযাকৃত তুরা িাযা সূতা উৎাদন কযা য়। উৎাদন কাবজয জবন্য র্ফটিএভর্ র্নধ িার্যত াবয
ার্বিচাজি র্নবয় থাবক এফাং াটি ি র্নজ উবযাবগ তায সুতা র্ফক্রয়/র্ফণন কবয থাবক। পবর ক্রয় ফা র্ফক্রবয়য রক্ষবত্র র্ফটিএভর্য রকান
াংর্িিতা রনই।
৮। ার্বিচাবজি আবয়য র্ফফযণিঃ ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ার্বি চাজি ির্তবত আয় বয়বছ ৮৬৮.৭১ রক্ষ টাকা মা পূফ িফতী অথ ি
ফছবয (২০১২-২০১৩) র্ছর ৭১৪.৫০ রক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয যকাযী রকালাগাবয র্ফটিএভর্য জভা রদয়া অবথ িয র্যভাণ
১৮.০০ রক্ষ টাকা। র্ফটিএভর্য জন্রগ্ন রথবক ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছয ম িন্ত যকাযী রকালাগাবয জভাকৃত অবথ িয রভাট র্যভাণ ৭৩১.৪৫
রকাটি টাকা।
৯। (ক) একনজবয র্ফটিএভর্য াংবার্ধত ফাবজট (২০১৩-২০১৪):
ক্রর্ভক নাং
র্ফফযণ
প্রধান কাম িারয়
(ক)
আয়িঃ
১৩.১৭
(খ)
ব্যয়িঃ
১। ভজুযী  রফতনবাতা
৬.০০
২। অন্যান্য ব্যয়
১১.৮৪
(গ)
ব্যয় উিৃত্ত আয়
(৪.৬৬)
(ঘ)
ভরধন ব্যয়
২০.৩৬
(ঙ)
রভাট ব্যয়(খ+ ঘ)
৩৮.২০
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(রকাটি টাকায় )
র্ভর
১৮.৮২
১১.৩৬
২৬.৩৯
(১৮.৯৩)
১০.৭১
৪৮.৪৬

রভাট
৩১.৯৯
১৭.৩৬
৩৮.২৩
(২৩.৫৯)
৩১.০৭
৮৬.৬৬

ক্রর্ভক নাং
(ক)
(খ)

(গ)
(ঘ)
(ঙ)

(খ) একনজবয র্ফটিএভর্‘য প্রস্তার্ফত ফাবজট (২০১৪-২০১৫):
(রকাটি টাকায়)
র্ফফযণ
প্রধান কাম িারয়
আয়িঃ
১২.৩৩
ব্যয়িঃ
১। ভজুযী  রফতনবাতা
৬.০২
২। অন্যান্য ব্যয়
১২.২০
ব্যয় উিৃত্ত আয়
(৫.৮৯)
ভরধন ব্যয়
২৫.৪৫
রভাট ব্যয়(খ+ ঘ)
৪৩.৬৭

র্ভর
২৯.৪১

রভাট
৪১.৭৪

১৭.৩৯
৩০.১৩
(১৮.১১)
১০.৯১
৫৮.৪৩

২৩.৪১
৪২.৩৩
(২৪.০০)
৩৬.৩৬
১০২.১০

(গ) র্ফটিএভর্ প্রধান কাম িারবয়য ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয আয়-ব্যয়
(রকাটি টাকায়):
ক্রর্ভক নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

ব্যয়
রফতন বাতার্দ
প্রার্নক ব্যয়
আনুবতার্লক  ছুটি
বর্ফষ্য তর্ফবর অনুদান
র্চর্কৎা ব্যয়
মাতায়াত  ভ্রভন বাতা
অফচয়
রভাটিঃ

টাকা
৪.৫৫
১.৯১
০.৫৩
০.২০
০.০১
০.১৮
০.৫০
৭.৮৮

আয়
বাড়া ফাফদ আয়
ফাড়ী বাড়া  অন্যান্য আদায়
সুদ
অন্যান্য আয়
আয় অবক্ষা অর্তর্যি ব্যয়
টিআইর্ডর্  র্রয়াবজাঁ
-

টাকা
৪.১৬
০.০৭
৩.১৮
০.০২
০.০৩
০.৪১
৭.৮৮

প্রকৃত র্াফ কভ/রফী বত াবয।
১০। অর্ডট আর্ত্ত াংক্রান্ত তথ্য
ভন্ত্রণারয়/াংস্থায নাভ
১
র্ফটিএভর্
১১।

অর্ডট আর্ত্ত
াংখ্যা
টাকায র্যভাণ
২
৩২৩৯

েডীবট জফাবফয
াংখ্যা

৩
২৩৫৯.২৭

৪
-

(টাকায অাংক রকাটি টাকায় প্রদান কযবত বফ)
র্নষ্পর্ত্ত (২০১৩-২০১৪)
রজয
ভন্তব্য
(টাকায
াংখ্যা
টাকায র্যভাণ ৩০/৬/১৩
র্যভাণ)
৫
৬
৭
৮
২২৩
৪৭.৮৫
৩০১৬
২৩১০.৪২

র্ফটিএভর্য র্ভরগুর্র র্যচারনায় র্ফযভান ভস্যািঃ

(ক) র্ফটিএভর্য অর্ধকাাং র্ভর ঞ্চা, লাট  ত্তয দবক প্রর্তর্ষ্ঠত র্ফধায় মন্ত্রার্ত পুযাতন  জীন ি য়ায কাযবণ রদব
ব্যর্িভার্রকানায় প্রর্তর্ষ্ঠত আদৄর্নক উন্নত প্রভের্িম্পন্ন র্ভরভবয বি ির্ত রযবখ উৎাদনীরতা  গুণগতভান ম্পন্ন সুতা
উৎাদন ম্ভফ বেনা, পবর ফাজাবয অভ প্রর্তবমার্গতায েুখীন বে।
(খ)) র্ভরভবয আর্থ িক াংকবটয কাযবণ প্রবয়াজনীয় খুচযা মন্ত্রাাং াংগ্র, পুযাতন মন্ত্রার্ত  খুচযা মন্ত্রাাং র্যফতিন, উভেি
যক্ষণাবফক্ষন কাম িক্রভ র্যচারনা  গুণগতভান ম্পন্ন রভর্নাযীজ াংগ্রবয ভস্যায কাযবণ ফাজায চার্দা রভাতাবফক উন্নতভাবনয সুতা
উৎাদন ব্যাত বে।
(গ) অস্বাবার্ফক র্ফদুযৎ র্ফভ্রাট উৎাদন কাম িক্রভবক দারুনবাবফ ব্যাত কযবছ। এই ভস্যায কাযবণ উৎাদন ঘাটর্ত ছাড়া
উৎার্দত বণ্যয গুণগতভান ভাযাত্বকবাবফ ব্যাত বে।
(ঘ) ব্যর্িভার্রকানাধীন র্ভরভব অবক্ষাকৃত উন্নতভাবনয সুতা  র্ফবদ বত র্ফর্বন্ন উৎব সুতা  কাড় ফাজাবয অনুপ্রবফবয
পবর র্ফটিএভর্ র্ভরভব উৎার্দত সুতা অভ প্রর্তবমার্গতায েুখীন বে।
(ঙ) রস্বোফয কাম িক্রবভ দক্ষ জনফর র্ফদায় য়ায় র্ফটিএভর্য র্ভরভব ব্যফস্থানায কর ম িাবয় অর্বজ্ঞ, দক্ষ  রাগত
জনফবরয অবাবফ র্ভরভব দক্ষবাবফ র্যচারনায রক্ষবত্র প্রর্তফন্ধকতায সৃর্ি বয়বছ।
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ি র্ভরভ গর্তীর অফস্থায়
(চ) ফতিভাবন াযা র্ফবশ্ব অথ িননর্তক ভন্দা এফাং কাঁচাতুরায অর্স্থর্তীর ভল্য ার্বি চাজি াটিবক
চারাবনায রক্ষবত্র অর্স্থর্তীর/রদাদুল্যভান অফস্থায় রযবখবছ।
(ছ) র্ফটিএভর্য র্ভরগুবরায ফবকয়া ইু্উটির্রটি ার্বি(র্ফদুযৎ, গ্যা, ভূর্ভ উন্নয়ন কয ইতযার্দ) ফাফদ এর্প্রর-১৪ ম িন্ত ২১.৯৭ রকাটি
টাকায ভবধ্য ১.২০ রকাটি র্যবাধ কযা বয়বছ, ফাকী ২০.৭৭ রকাটি টাকা ফবকয়া যবয়বছ, ইন্পুবযন্প র্প্রর্ভয়াভ খাবত ফবকয়া ০.৭৭ রকাটি
টাকা। র্ফটিএভর্ র্ভরভব রস্বোফয গ্রণকাযী শ্রর্ভকবদয ফবকয়া রফতন খাবত ৬.৬৫ রকাটি টাকা,রভর্ডবকর বাতা ১.১৬ রকাটি টাকা,
এ ছাড়া র্ফটিএভর্ র্ভরভব ভতুযফযণ, অফয গ্রণ, চাকুযীচুযত  দতযাগকৃত জনফবরয ফবকয়া ০.৮৬ রকাটি টাকা র্যবাধ কযা
ম্ভফ বে না।
(জ) রফযকাযীকযবণয তার্রকাভুি র্ভরভব, আইন র্প অতযাফেকীয় জনফবরয রফতন বাতা অন্যান্য ব্যয় খাবত
যকায/প্রাইববটাইবজন কর্ভন রথবক অথ ি রমাগান না রদয়া।
(ঝ) ৩০/৬/২০১২র্রিঃ তার্যবখয াভর্য়ক র্াফ অনুমায়ী র্ফটিএভর্য অধীনস্থ র্ভরভবয যকাযী ঋবণয দায় ৮৬৩.৭৯ রকাটি টাকা
এফাং অন্যান্য রদনাদায খাবত দাবয়য র্যভাণ ৫৭৩.০২ রকাটি টাকা দীঘ ি রভয়াদী ঋণ ৩৮৪.৩৯ রকাটি টাকা(২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয
র্ডএএর র্নবদর্কা অনুমায়ী) এ কর ঋণ র্যবাধ কযবত না াযা।
(ঞ)

রফযকাযীকযণকৃত র্ভবরয দায়-রদনা ভন্বয় না কযা।

১২। ভস্যা উত্তযবণয উায়িঃ
(ক ) র্ফটিএভর্য অর্ধকাাং র্ভরই ঞ্চা, লাট দবক পুযাতন অাংগর্তপূণ ি র্ভরভব স্থার্ত ক্ষভতা  ার্ফ িক দক্ষতা বৃর্িকযণপূফ িক
যপ্তানীভখী র্নটিাং গাবভিবন্টবয এয চার্দা পূযণকবল্প র্ফএভআয(ই) কভিসূচী ফাস্তফায়ন এফাং আদৄর্নক মন্ত্রার্ত াংবমাজবনয ব্যফস্থা
গ্রণ কযা প্রবয়াজন।
(খ) র্ফটিএভর্য অধীনস্থ র্ভরভবয র্ফযীবত রনয়া স্বল্প  দীঘ িবভয়াদী ঋবণয উবয পুর্িভূত সুদ ভকুপ কযা। মাবত র্ভরভবয
উিৃত্ত জর্ভ র্ফর্ক্র কবয ঋবণয আর টাকা র্যবাধ কযা ম্ভফ য়।
(গ) শ্রর্ভক কভিচাযীবদয র্নকট স্তান্তর্যত র্ভরগুবরায র্ফযীবত স্বল্প রভয়াদী ব্যাাংক ঋণ স্তান্তয নীর্তভারা অনুমায়ী যকায কর্তিক
র্যবাধ/ভন্বয় কযা;
(ঘ) এছাড়া শ্রর্ভক কভিচাযীবদয র্নকট স্তার্যত র্ভরগুবরায র্ফযীবত চরর্ত দায় খাবত র্ফটিএভর্য ানা, ব্যাাংক রদনা ইতযার্দ
চুর্ি অনুমায়ী র্নষ্পর্ত্তয র্ফলবয় যকাযী উবযাগ গ্রণ কযা।
(ঙ) রফযকাযীকযবণয আতায় র্ফর্ক্রত কর র্ভবরয দায়-রদনা স্তান্তয চুর্ি অনুমায়ী যকায কর্তিক গ্রণ অথ িাৎ স্বল্প রভয়াদী যকাযী
ঋণ  দীঘ ি রভয়াদী ঋণ মথাক্রবভ (১৩৭.৬৮+২৩৩.৩৫)=৩৭১.০৩ (৩০-৬-১৩) াভর্য়ক র্াবফয র্বর্ত্তবত) রকাটি টাকা
র্ফটিএভর্ খাবত যকাযী র্াবফ অফবরান( Write-off) কযা। উি র্ভরগুবরায র্নকট র্ফটিএভর্ চরর্ত  আভদানী খাবত
৬৭৩.০১রকাটি টাকা প্রাপ্য। উি দায়-রদনা যকায কর্তিক ইবতাপূবফ ি র্ফর্বন্ন ভবয় র্ফর্বন্ন খাবত র্ফটিএভর্বক প্রদত্ত যকাযী
ঋবণয াবথ ভন্বয় (Book Adjustment) কযা;
(চ) শ্রর্ভক কভিচাযী  কভিকতিাবদয ানা, ফবকয়া রভর্ডবকর বাতা, ব্যাাংক দায় রদনা  ইউটির্রটি ার্বি খাবত ানা র্যবাবধয
জন্য র্ফটিএভর্য অনুকুবর যকাযী তর্ফর রথবক জরুযী র্বর্ত্তবত ফযাদ্দ রদয়া।
(ছ) র্ডএএর খাবত ১৬৫.৯৮ রকাটি টাকা(২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবযয র্ডএএর র্নবদ ির্কা অনুমায়ী) ইকুযইটিবত রূান্তবযয ব্যফস্থা
গ্রণ।
১৩।

রম কর র্যকল্পনা ফাস্তফায়নাধীন/চরভান যবয়বছিঃ

(ক) র্ভরভবয উিৃত্ত জর্ভ র্ফর্ক্র কবয রই অথ ি িাযা াংর্িি র্ভরভবয গৃীত ঋণ/দায়-রদনা র্যবাবধয র্ফকল্প ব্যফস্থা রনয়া
বয়বছ। র রবক্ষয র্কছু র্কছু র্ভবরয জর্ভ র্ফক্রয় কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ এফাং যফতীবত আবযা কাম িক্রভ গ্রণ কযা বফ।
(খ) ফতিভান অথ ি ফছবয (২০১২-২০১৩) ৪টি র্ভর ার্বিচাজি ির্তবত চালু কযা বয়বছ এফাং ১টি র্ভর আাংর্ক চালু আবছ। এবাবফ
র্ভরগুর্র না রাব না ক্ষর্ত ির্তবত চারাবনায কর প্রবচিা অব্যাত আবছ । এয পবর র্ভরভব অর্ধক কভিাংস্থাবনয সৃর্ি বয়বছ এফাং
র্ভর চালু থাকায় সুতায উৎাদন বৃর্ি রবয়বছ মা আভাবদয রদীয়/স্থানীয় সুতায চার্দা পূযবণ ভূর্ভকা যাখবছ।
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(গ) র্ফটিএভর্য র্ভরগুবরাবত ১৯৯৭ার রথবক ার্বি চাজি ির্ত প্রফতিন/চালু কযা বর ফতিভাবন র্ফর্বন্ন প্রর্তফন্ধকতায কাযবণ
ার্বি চাজি ির্তবত চালু র্ভরগুবরাবক কর রক্ষবত্র রাবজনক ফা রেক ইবববন চারাবনা ম্ভফ বে না। এ র্দবক রমৌথ উবযাবগ র্ভর
স্থান কযা ভয় াববক্ষ ব্যাায। তাই অন্তফ িতী ভবয় রকান রকান র্ভর ার্বি চাবজি আফায রকান রকান র্ভবর উন্নত প্রভের্িয রভর্ন
প্রর্তস্থান কবয রাবজনক ম িাবয় চারাবনায ব্যফস্থা গ্রবণয কভিসূচী াবত রনয়া বয়বছ।
(ঘ) র্ফটিএভর্য র্ভরগুবরাবক অরাবজনক অফস্থা বত উত্তযবণয রবক্ষয র্র্র্ এয ভাধ্যবভ র্যচারনা কযা।
(ঙ) ফতিভান অফস্থা ম িাবরাচনায় বর্ফষ্যৎ রূবযখা বতযীয অাং র্ববফ র্ফটিএভর্ বত
organization of BTMC ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।

A Concept Paper on Re-

ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভরস্ কযবাবযন
র্ফটিএভর্ র্নয়ণাধীন ফতিভান চালু, ফন্ধ  স্তান্তর্যত প্রর্ক্রয়াধীন ১৮ টি র্ভবরয ২২টি ইউর্নট।
ক্রিঃ নাং
(ক)
১
(খ)
২
৩
৪
৫
*৬
৭
৮
৯
১০
*১১
১২
১৩
১৪
*১৫
১৬
(গ)
১৭
(ঘ)
(ঙ)
১৮

র্ভবরয নাভ

অফস্থান

ষ্পনয

ার্বিচাজি ির্তবত চালু র্ভরিঃ
(ক) রফাংগর রটিঃ-১
মবায
র্,-২৭
(খ) রফাংগর রটিঃ-২
ঐ
র্ফটিএভর্
ার্বিচাজি াটি ি না থাকায় াভর্য়ক উৎাদন ফন্ধ র্ভরিঃ
(ক) সুন্দযফন রটিঃ-১
াতক্ষীযা
র্ফটিএভর্
(খ) সুন্দযফন রটিঃ-২
ঐ
র্ফটিএভর্
যাজাী রটিঃ র্ভিঃ
যাজাী
র্ফটিএভর্
দাবযায়ানী রটিঃ র্ভিঃ
নীরপাভাযী
র্ফটিএভর্
বার্রকা উবরন র্ভিঃ
চট্টগ্রাভ
র্,-২৭
(ক) টাাংগাইর কটন-১
টাাংগাইর
র্,-২৭
(খ) টাাংগাইর কটন-২
ঐ
র্ফটিএভর্
রদাস্ত রটিঃ র্ভিঃ
রপনী
র্,-২৭
র্দনাজপুয রটিঃ র্ভিঃ
র্দনাজপুয
র্ফটিএভর্
আয,আয, রটিঃ র্ভিঃ
চট্টগ্রাভ
র্,-২৭
(ক) আর্ভন রটিঃ-১
চট্টগ্রাভ
র্,-২৭
(খ) আর্ভন রটিঃ-২
ঐ
র্ফটিএভর্
যাাংগাভাটি রটিঃ র্ভিঃ
যাাংগাভাটি
র্ফটিএভর্
কাবদর্যয়া রটিঃ র্ভিঃ
গাজীপুয
র্,-২৭
কুর্ড়গ্রাভ রটিঃ র্ভিঃ
কুর্ড়গ্রাভ
র্ফটিএভর্
র্ফটিএভর্
র্চত্তযিন কটন র্ভর
নাযায়ণগি
র্,-২৭
ভাগুযা রটিঃ র্ভিঃ
ভাগুযা
র্ফটিএভর্
র্বরট রটিঃ র্ভিঃ(িঃভৄিঃ) র্বরট
র্ফটিএভর্
উবভাট(ক):
ফন্ধর্ভরিঃ
আবভদ ফায়ানী রটিঃ
ঢাকা
র্,-২৭
উবভাট(খ):
র্ফক্রী যফতী স্তাভতবযয প্রর্ক্রয়াধীন ফন্ধ র্ভরিঃ
রটক্সটাইর েী স্থাবনয প্রর্ক্রয়াধীন রর-অপ র্ভরিঃ
খুরনা রটক্সটাইর
খুরনা
র্,-২৭
রভাট(ক+খ+গ+ঘ+ঙ) ১৮ টি র্ভর

প্রর্তষ্ঠায ফছয

ফার্ণর্জযক
উৎাদবনয ফছয

১৯৬২
১৯৮৫

১৯৬৩
১৯৮৯

১৭২৯৬
২৫০৮৮

-

১৯৮০
১৯৯৫
১৯৭৫
১৯৭৭
১৯৬৩
১৯৬১
১৯৭৮
১৯৬১
১৯৭৫
১৯৬৩
১৯৬১
১৯৮৬
১৯৭৭
১৯৬১
১৯৮৪
১৯৭৬
১৯২৯
১৯৮১
১৯৭৮

১৯৮৩
১৯৯৬
১৯৭৯
১৯৮০
১৯৭৩
১৯৬৩
১৯৮২
১৯৬৪
১৯৭৯
১৯৬৫
১৯৬২
১৯৯০
১৯৮০
১৯৬৩
১৯৮৬
১৯৮৩
১৯৩৬
১৯৮৫
১৯৮৪

২৪৯৬০
১৪৪০০
২৫০৫৬
২৫০৫৬
৩২০০
১৩৬৫৬
১২৫০০
২০০০০
২৯৩৭৬
৩১৪০০
১৮৪০০
২৫০৮৮
১৮৫৭৬
১৬৮২৪
১২৫২৮
০
১৯৮০৪
২৫০৫৬
২৫০৫৬
৪০৩৩২০

৪০
৩৯৫
৪৩৫

১৯৫৪

১৯৫৭

৩৩১১৬
৩৩১১৬

৩১২
৩১২

১৯৩১

১৯৫৫

১২৪৪৮
৪৪৮৮৮৪

৯৭
৮৪৪

* র্ভর রফযকাযীকযণ তার্রকাভূি কযা বয়বছ । ** শ্রর্ভকবদয র্নকট স্তান্তবযয জন্য তার্রকাভূি কযা বয়বছ
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স্থার্ত ক্ষভতা
টাকু
তাঁত

ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভরস্ কযবাবযন
শ্রর্ভক-কভিচাযীবদয ভার্রকানায় স্তান্তর্যত ৯টি র্ভর।
ক্রর্ভক নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

র্ভবরয নাভ
পাইন কটন র্ভরস্ র্রিঃ
রক্ষ্মীনাযায়ণ কটন র্ভরস্ র্রিঃ
রভঘনা রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
াইরন ইোর্ষ্ট্রজ র্রিঃ
অর্রর্ম্পয়া রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
কযার্যর্রন র্ল্ক র্ভরস্ র্রিঃ
ভন্নু রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
ঢাকা কটন র্ভরস্ র্রিঃ
ন্যানার কটন র্ভরস্ র্রিঃ

ঠিকানা
টাংগী, গাজীপুয
রগাদনাইর,নাযায়ণগি
টাংগী, গাজীপুয
রপৌজদাযাট,চট্টগ্রাভ
টাংগী, গাজীপুয
রপৌজদাযাট,চট্টগ্রাভ
টাংগী, গাজীপুয
রাস্তবগারা, ঢাকা
রপৌজদাযাট, চট্টগ্রাভ

স্থানায ফছয
১৯৬১
১৯২৫
১৯৬২
১৯৬৩
১৯৫২
১৯৬৪
১৯৬১
১৯৩৮
১৯৩৯

ফতিভান অফস্থা
ফন্ধ
ফন্ধ
চালু
ফন্ধ
ফন্ধ
ফন্ধ
আাংর্ক চালু
আাংর্ক চালু
ফন্ধ

যাষ্ট্রর্তয আবদ নাং-২৭,১৯৭২ ফবর যাষ্ট্রায়ত্ব জাতীয়কযণকৃত ৭৪টি র্ভর।
ক্রর্ভক নাং
(১)
(ক)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২

র্ভবরয নাভ  ঠিকানা
যাষ্ট্রায়ত্ব র্ভরস্ (র্,-২৭,১৯৭২):
রটক্সটাইর র্ভরস্িঃ
আদি কটন র্ভরস্, নাযায়ণগি
ঢাবকশ্বযী কটন র্ভরস্, নাযায়ণগি
রভার্নী র্ভরস্ র্রিঃ, কুর্িয়া
আর-াজ্ব রটক্সটাইর র্ভরস্, াফনা
এর্য়াটিক কটন র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
ফগুড়া কটন এে র্ির্নাং র্ভরস্, ফগুড়া
চাঁদ রটক্সটাইর এে র্ির্নাং র্ভরস্, ঢাকা
র্চটাগাাং রটক্সটাইর র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
গাউর্ছয়া কটন র্ির্নাং র্ভরস্, নাযায়ণগি
ার্রভা রটক্সটাইর র্ভরস্, কুর্ভো
ইোর্ভ কটন র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
জর্রর রটক্সটাইর র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
ভর্রন কটন র্ভরস্, গাজীপুয
আযাপ রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
আপায কটন র্ভরস্, ঢাকা
কযার্রবকা কটন র্ভরস্, াফনা
রগায়ারন্দ রটক্সটাইর র্ভরস্, যাজফাড়ী
ার্ফবুয যভান রটক্সটাইর র্ভরস্, কুর্ভো
জফা রটক্সটাইর র্ভরস্, নযর্াংদী
কুর্িয়া রটক্সটাইর র্ভল্, কুর্িয়া
ভারা রটক্সটাইর র্ভরস্, নাযায়ণগি
ভয়নাভর্ত রটক্সটাইর র্ভরস্, কুর্ভো
কাবভ কটন র্ভরস্, গাজীপুয
যাজ রটক্সটাইর র্ভরস্, মবায
র্যাজগি র্ির্নাং এে কটন র্ভরস্, র্যাজগি
াাড়তরী রটক্সিঃ এে রার্য়াযী, চট্টগ্রাভ
ঈগর িায রটক্সটাইর র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
রকার্নূয র্ির্নাং র্ভরস্, াবায, ঢাকা
াযর্ভন রটক্সটাইর র্ভরস্, নাযায়ণগি
ফাাংরাবদ রটক্সটাইর র্ভরস্, নাযায়ণগি
ঢাকা কটন র্ভরস্, ঢাকা
খুরনা রটক্সটাইর র্ভরস্, খুরনা
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ক্রর্ভক নাং
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
(খ)
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
(গ)
৬৭
৬৮
৬৯

র্ভবরয নাভ  ঠিকানা
ভন্নু রটক্সটাইর র্ভরস্,গাজীপুয
র্যবয়ন্ট রটক্সাইর র্ভরস্, ঢাকা
কাবদর্যয়া রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
াতযাং রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
টাাংগাইর কটন র্ভরস্, টাাংগাইর
আবভদ ফায়ানী রটক্সটাইর র্ভরস্
র্চত্তযিন কটন র্ভরস্, নাযায়ণগি
রক্ষ্মীনাযায়ণ কটন র্ভরস্, নাযায়ণগি
রভঘনা রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
ন্যানার কটন র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
অর্রর্ম্পয়া রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
আয,আয,রটক্সটাইর র্ভরস্
র্জনাত রটক্সটাইর র্ভরস্, গাজীপুয
র্ফবল ধযবণয র্ভরস্িঃ
আবভদ র্ল্ক র্ভরস্, ঢাকা
ঢাকা ডাইাং  ম্যানুিঃ রকাাং র্রিঃ, ঢাকা
রভবটক্স কটন র্রিঃ, নাযায়ণগি
রভাাদ্দভী কযাবরোর্যাং এে র্প্রর্ন্টাং, ঢাকা
রজ িযাাংবকট ম্যানুিঃ রকাাং র্রিঃ, মবায
আরাউর্দ্দন টাইয়া রটক্সটাইর, গাজীপুয
যবয়র রটক্সটাইর র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
আফফার্ রেড র্রিঃ, চট্টগ্রাভ
ইিাণ ি রটক্সটাইর, চট্টগ্রাভ
জর্যবটক্স, চট্টগ্রাভ
রজাপাইন পযার্েক্স, াবায,ঢাকা
ইর্ির্নয়ার্যাং ইোর্ষ্ট্রজ র্রিঃ, গাজীপুয
াইরন ইোর্ষ্ট্রজ র্রিঃ, চট্টগ্রাভ
কযার্যর্রন র্ল্ক র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
বার্রকা উবরন র্ভরস্, চট্টগ্রাভ
নাভ ফ িস্ব র্ভরস্(ম্পদ র্ফীন র্ল্প):
কটন রটক্সটাইর ক্রযাপটস্ র্রিঃ
এন,এইচ, রটক্সটাইর র্ভরস্
রূারী নুয রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ

৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৬
৩৭
৩৮

আর্ভন রটক্সটাইর র্রিঃ, চট্টগ্রাভ
রফাংগর রটক্সটাইর র্ভরস্, মবায
র্চতী রটক্সটাইর র্ভরস্,কুর্ভো
রদাস্ত রটক্সটাইর র্ভরস্, রপণী
রদাস্ত রটক্সটাইর র্ভরস্, রপণী
পাইন কটন র্ভরস্, গাজীপুয
রকার্কর রটক্সটাইর র্ভরস্, োক্ষ্মণফাড়ীয়া

৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪

তর্ভজউর্দ্দন রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ, গাজীপুয
যভান রটক্সটাইর র্ভরস্ র্রিঃ
ারুভা রটক্সটাইর র্ভরস্
এরাী কটন র্ভরস্
রূারী নাইরন
রভাটিঃ(ক+খ+গ) ৭৪ টি র্ভরস্

৩.৪ ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্):
১।

ি
দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠানভবয অগাবনাগ্রাভ
 র্যর্চর্তভরক তথ্যাফরী (াংর্ক্ষপ্ত):
১৯৫২ াবর ঢাকায অদূবয নাযায়নগবি ফায়া জুট র্ভর র্র: স্থাবনয ভধ্য এতদ অঞ্চবর াট র্বল্পয মাত্রা শুরু য়। ফাাংরাবদবয
স্বাধীনতায পূবফ িই জুট র্ভবরয াংখ্যা ৭৫ ছার্ড়বয় মায়। ১৯৭২ াবর যাষ্ট্রর্তয আবদ নাং ২৭
( The Bangladesh
Industrial Enterprises Nationalisation Order,1972) অনুমায়ী ব্যর্িভার্রকানাধীন  র্যতযাি
াটকর াবফক ইর্আইর্ডর্য রভাট ৬৭টি াটকবরয র্যচারনা,তত্ত্বাফধান  র্নয়ন্ত্রবণয রবক্ষয ফাাংরাবদ াটকর
কযবাবযন(র্ফবজএভর্) গঠিত য়। যফতীবত ১৯৭২ াবরয ভবধ্যই যাষ্ট্রর্তয আবদ নাং ৫১,৮৭ এফাং ১৫৩ অনুমায়ী আয
১০টি জুটর্ভর জাতীয়কযণ কবয র্ফবজএভর্য র্নয়ন্ত্রনবণ ন্যস্ত কযা য়। অত:য ১৯৭৪  ১৯৭৬ াবর দুটি নন-জুটর্ভর
র্ফবজএভর্য অধীবন ন্যস্তকযণ, র্ফবজএভর্ কর্তিক ১টি নন-জুটর্ভর  ২টি কাবিট র্ভর স্থাবনয ভাধ্যবভ ফ িবভাট র্ভর াংখ্যা
দাঁড়ায় ৮২টি। যকায রঘার্লত নীর্ত অনুমায়ী রভাট ৮২টি াটকর বত ১৯৭৭ রথবক ১৯৮৬ ভয়কাবর রভাট ৪৩টি াটকর
র্ফযাষ্ট্রীয়কযবণয এফাং ১টি াটকর (ফনানী) ভয়ভনর্াং াটকবরয াবথ একীভূত কযায য র্ফবজএভর্য র্নয়ন্ত্রনাধীন র্ভর াংখ্যা
৮২ রথবক কবভ ৩৮টিবত দাঁড়ায়। ১৯৯৩ রথবক র্ফশ্ব ব্যাাংবকয াটখাত াংোয কভিসূর্চয আতায় যকাযী র্িান্ত অনুমায়ী এ
ম িন্ত র্ফর্বন্ন ভবয় রভাট ১১টি র্ভর ফন্ধ/র্ফর্ক্র/একীভূত কযায পবর ফতিভাবন র্ফবজএভর্ র্নয়ন্ত্রনাধীন র্ভবরয াংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টি।
উবেখ্য রম, এয ভবধ্য ইউনাইবটড, রভঘনা  চাঁদপুয জুট র্ভরবক একটি প্রকল্প এফাং আর্ভন ল্ডর্পল্ডবক আর্ভন জুটর্ভবরয াংবগ
াংভেি ধবয ফতিভাবন র্ভবরয াংখ্যা ২৭টি র্ফবফচনা কযা য়।
র্ফবজএভর্’য র্যচারকভেরীিঃ

যাষ্ট্রর্তয আবদ নাং-২৭ এয র্ফধান অনুমায়ী যকায কর্তিক গঠিত একটি র্যচারনা ল িবদয ভাধ্যবভ র্ফবজএভর্য কাম িক্রভ
র্যচার্রত বে। তদনুমায়ী,ফতিভাবন একজন অর্তর্যি র্চফ দ ভম িাদা ম িাবয়য একজন রচয়াযম্যান এফাং ভেগ্ম র্চফ দ ভম িাদা
ম িাবয়য াচঁজন কভিকতিাবক র্যচারক এফাং একজন উ-র্চফ ম িাবয়য কভিকতিাবক র্চফ র্নবয়াবগয ব্যফস্থা রযবখ র্ফবজএভর্’য
র্যচারকভেরী গঠন কযা বয়বছ। র্যচারকভেরী যকায কর্তিক ভয় ভয় জার্যকৃত র্ফর্ধ/র্ফধান অনুমায়ী যাষ্ট্রায়ত্ব
াটকরভবয কাম িাফরী র্নয়ন্ত্রন  র্যচারনা কবয থাবকন।
র্ফবজএভর্’য র্যচারকভেরীয কভিকাে  দার্য়ত্বিঃ
র্নবম্নয কাঠাবভা অনুমায়ী র্নবয়ার্জত র্যচারকভেরীয ভাধ্যবভ র্ফবজএভর্’য কভিকাে র্যচার্রত য়।
দফী
দার্য়ত্ব
রচয়াযম্যান কযবাবযবনয প্রধান র্নফ িাী কভিকতিা র্াবফ ার্ফ িক দার্য়ত্ব।
র্যচারক (অথ ি) অথ ি  র্াফ ম্পর্কিত কাম িার্দ র্যচারনা।
র্যচারক (র্ফণন) আন্তজিার্তক যপ্তানী  স্থানীয় র্ফক্রয় এফাং ফাজায উন্নয়ন র্যচারনা।
র্যচারক (উৎাদন  াট) ণ্য উৎাদন  কাঁচাাট াংগ্র ।
র্যচারক (গবফলণা  ভানর্নয়ন্ত্রণ) গবফলণা  ভানর্নয়ন্ত্রণ।
র্যচারক (র্যকল্পণা) র্যকল্পণা, প্রর্ক্ষণ, মন্ত্রার্ত যক্ষণাবফক্ষণ, মন্ত্র  মন্ত্রাাং আভদানী র্নয়ন্ত্রণ।
র্চফ াধাযণ প্রান  ার্চর্ফক প্রধান র্াবফ কাম িক্রভ র্যচারনা।
এন্টাযপ্রাইজ রফাড ি  এয কাম িক্রভিঃ
র্ভরভবয কাম িক্রভ তদাযকীয জন্য প্রর্তটি র্ভবর একটি এন্টাযপ্রাইজ রফাড ি আবছ। র্ফবজএভর্’য র্যচারকভেরীয একজন
র্যচারক উি রফাবড িয বার্ত। এছাড়া র্ফবজএভর্’য একজন উিিতন কভিকতিা এফাং ফস্ত্র  াটভন্ত্ররণারয়, অথ ি ভন্ত্ররণারয়  অথ ি
রগ্নীকাযী ব্যাাংক-এয প্রর্তর্নর্ধ, আঞ্চর্রক ভন্বয়কাযী  াংর্িি র্ভর প্রধান আবরাচয রফাবড িয র্যচারক । প্রর্ত র্তন ভা অন্তয এই
রফাবড িয বায় র্ভবরয কাম িক্রভ ম িাবরাচনা কযা য় এফাং সুষ্ঠুবাবফ র্ভর র্যচারনায জন্য র্নবদ িনা রদয়া য় ।
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আঞ্চর্রক দপ্তয  এয কাম িক্রভিঃ
র্ভবরয কাম িক্রভ ভর্নটর্যাং কযায র্নর্ভবত্ত র্ফবজএভর্’য র্ভরভবক ঢাকা, চট্রগ্রাভ  খুরনা এই র্তনটি অঞ্চবর বাগ কযা বয়বছ।
চট্রগ্রাভ  খুরনা অঞ্চবরয দার্য়বত্ব যবয়বছন একজন কবয ভন্বয়কাযী  একজন র্রয়াবজাঁ কভিকতিা । আঞ্চর্রক ভন্বয়কাযী 
একজন র্রয়াবজাঁ কভিকতিা প্রধান কাম িারয় এফাং র্ভরভবয ভন্বয় াংর্িি অঞ্চবরয র্ভরভবয তদাযকীবত র্নবয়ার্জত
আবছন ৩০-৬-২০১৪ তার্যবখ র্ফবজএভর্’য র্নয়ন্ত্ররণাধীন াটকর/র্ভর কাযখানায াংখ্যা র্ছর ২৭টি (ফন্ধ র্ভর-১টি ) মায র্ফফযণ
র্নবম্ন রদয়া বরািঃ
র্ভর াংখ্যা
াটকরিঃ
১।
(ক) চালু াটকরিঃ
(রর্য়ান,স্যার্কাং,র্ফর্ফর্)
২১ টি
ি
(খ) কাবিট/ইয়াণ পযাক্টযীিঃ
২ টি
(গ) রীবজ-এ চালু াটকরিঃ
রভাট
২৩ টি
২।
চালু নন-জুট র্ভরিঃ
(ক) গারফ্রা ার্ফফিঃ
(াট কবরয লন্ত্র  লন্ত্রাাং)
১ টি
(খ) র্ভর পার্ন ির্াং:
(র্র্ফর্’য জন্য রায টিউফ)
১ টি
(গ) জুবটা-পাইফায গস্দা
(জুট িার্িক াভগ্রী)
১ টি
ইোিঃ:
রভাট
৩ টি
চালু জুট  নন-জুট  রভাট র্ভর
২৬ টি
৩।
ফন্ধ র্ভর রভাট
১ টি
ি
ফ রভাট
২৭ টি
প্রভের্িিঃ
াটকরভব কাঁচাাট প্রর্ক্রয়াজাতকযবণয ভাধ্যবভ াটজাতদ্রব্য উৎার্দত য়। ফতিভাবন াংস্থায আতাভুি াটকরভব
রর্য়ান, স্যার্কাং, র্র্ফর্, িাাংবকট, এর্ফর্, উন্নত ধযবনয াবটয সূতা ইতযার্দ উৎার্দত য়। এ ছাড়া (১) র্ভর পার্নর্াং এ
ষ্ট্রবফাড ি  অন্যান্য রকর্ভকযাবরয ভন্ববয় রায টিউফ (২) জুবটা পাইফায গ্লা ইোর্ষ্ট্রজ এ াটজাত ণ্য, িার্িক  অন্যান্য
রকর্ভকযাবরয ভন্ববয় জুট িার্িক াভগ্রীু্য (৩) গারফ্রা ার্ফফ এ াট র্বল্প ব্যফাবযয জন্য মন্ত্র  মন্ত্রাাং উৎার্দত য়।
উৎার্দত ণ্য াভগ্রীয ফাজাবযয অফস্থািঃ
ফাাংরাবদ াটকর াংস্থায আতাধীন র্ভরভব উৎার্দত াটজাতদ্রবব্যয তকযা প্রায় ৮২% র্ফবশ্বয প্রায় ১০০টি রদব যপ্তানী
বয় থাবক। অফর্ি তকযা ১৮% রদবয অবযন্তবয র্ফক্রয় কযা য়।
২।

দপ্তয/াংস্থা/ভন্ত্রণারবয়য অর্ধাখা/াখাভবয কাম িাফরীয র্ফফযণ (াংর্ক্ষপ্ত):
এভআইএ র্ফবাগিঃ
(ক) র্ফবজএভর্য অধীনস্থ র্ভরগুবরা রদবয র্ফর্বন্ন জায়গায় অফর্স্থত এফাং র্ভবরয পৃথক পৃথক ব্যফস্থানা যবয়বছ। র্যকল্পনা
এফাং ম্পদ ফযাদ্দ রকন্দ্রীয়বাবফ প্রধান কাম িারয় বত বয় থাবক। াংস্থায অধীবন ২টি আঞ্চর্রক দপ্তয যবয়বছ এফাং প্রর্তটি
আঞ্চর্রক দপ্তবযয অধীবন যবয়বছ র্ভরগুবরা। তবফ কর াটকবরয াটজাত দ্রবব্যয র্ফক্রয় রকন্দ্রীয় কাম িারবয় বয় থাবক।
উবয উবের্খত কাম িার্দ সুষ্ঠু এফাং কাম িকযবাবফ ম্পাদবনয রক্ষবত্র এভআইএ উবেখবমাগ্য ভূর্ভকা ারন কবয আবছ।
প্রধান কাম িারবয়য এভআইএ এয ভাধ্যবভ ইনপযবভন র্পড-ইন  র্পড ব্যাক বয় থাবক এফাং এ াংস্থায াংর্িি াখা
ভব প্রাপ্ত প্রর্তবফদন যফযা  রমাগাবমাগ কবয থাবক।
(খ) এভআইএ র্ফবাগ কর্তিক ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয প্রবতযক ভাব ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় তথ্যভৄরক দুটি প্রর্তবফদন রপ্রযন
কযা বয়বছ তায ভবধ্য ১টি প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয জন্য, আবযকটি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য জন্য । প্রর্তবফদবন
ভার্ক  ক্রভপুর্িয র্বর্ত্তবত র্ফবজএভর্য র্ভর ভৄবয ণ্য য়াযী চালু তাঁত াংখ্যা, উৎাদন, যপ্তানীয র্যভাণ  ভল্য,
স্থানীয় র্ফক্রয় , র্যভান  ভল্য, উৎাদন ব্যয়, াটজাত দ্রবব্যয ভজুদ, কাঁচা াবটয ব্যফায, রকর্জ প্রর্ত তাঁত ঘন্টা,
ররাকফবরয র্ফফযন, দুনীর্ত, রট্রর্নাং, ফবচবয় ররাকানী  খাযা র্ভবরয নাভ, ভস্যা  অবনক তথ্যার্দ থাবক। এছাড়া
ফাাংরাবদ ব্যাাংক, এপ,এ,, আই,রজ,এ,র্জ,ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান বুযবযা  আন্তজিার্তক াংস্থাবক এভআইএ র্ফবাগ
এয ভাধ্যবভ তথ্যার্দ প্রদান কযা বয়বছ। এছাড়া ফাৎর্যক অথ িননর্তক ভীক্ষা অন্যান্য প্রর্তবফদন বতযী কযা য়।
র্ফবজএভর্য জন্য ভার্ক প্রাথর্ভক প্রর্তবফদন  ম্পার্দত কাম ি প্রর্তবফদন, ভাননীয় রচয়াযম্যান,র্যচারকবৃন্দ  উধ িফতন
কভিকতিাগনবক যফযা কযা বয় থাবক। র্ফবজএভর্য যপ্তানী প্রর্তভাব/ফৎয র্বর্ত্তক/র্ভর র্বর্ত্তক/রদ র্বর্ত্তক
প্রর্তবফদন  বতযী কযা য়। মায র্বর্ত্তবত প্রবয়াজন ভত ভাবকিটিাং র্ফবাবগয তথ্য যফযা কযা বয় থাবক।
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(গ) এছাড়া র্ফবজএভর্য এভআইএ র্ডর্ববনয র্নজস্ব কর্ম্পউটায াখায় কর্ম্পউটায াংক্রা
ন্ত ইন-াউজ প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা
কযা বয়বছ। ফতিভাবন প্রায় ২৩টি র্ভবর াপ্তার্ক শ্রর্ভক ভজুযী এফাং কভিকতিা  কভিচাযীবদয রফতন কর্ম্পউটাবয কযায
জন্য পটয়যায বতযী কবয রদয়া বয়বছ । ম িায়ক্রবভ ফাকী র্ভরগুবরাবত াপ্তার্ক শ্রর্ভক ভজুযী  কভিকতিা
কভিচাযীবদয ভার্ক রফতন কর্ম্পউটাবয বতযীয পটয়যায যফযা কযায উবযাগ রনয়া বয়বছ । এ ছাড়া যফতীবত
র্াফ র্ফবাবগয কর কাজ অন্যান্য র্ফবাবগয কাবজয উবমাগী পটয়যায যফযাবয ভাধ্যবভ র্ফবজএভর্য প্রধান
কাম িারয় র্ভরগুবরাবক কর্ম্পউটাযাইজড কযায কাম িক্রভ অব্যাত যবয়বছ ।
(ঘ) বয়ফ  আইটিিঃ র্ফবজএভর্য র্নবজস্ব বয়ফ াইট আবছ । বয়ফ াইবটয নাভ
www.bjmc.gov.bd াংফাদ,
রনাটি, রটোয  কর প্রকায তথ্যার্দ র্নয়র্ভত আবডট কযা য়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বয়ফ াইট ারনাগাদ 
ভর্ি কযবনয র্নর্ভবত্ত র্ফবজএভর্য র্ফর্বন্ন প্রকায তথ্যার্দ রমভন র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত,রটোয, রনাটি ইতযার্দ র্নয়র্ভত রপ্রযণ
কযা য়।প্রধান কাম িারবয়য প্রর্তটি কর্ম্পউটায অথ িাৎ কর র্ফবাবগয ৯০ টি কর্ম্পউটাই ররন এয আতার্ধন এফাং ইন্টাযবনট
াংভেি। কর্যভ রচম্বাবয অফর্স্থত র্নযীক্ষা র্ফবাবগয াবথ প্রধান কাম িারবয়য ররন রযর্ড র্রাংবকয ভাধ্যবভ াংভেি।
এছাড়া র্ভরগুবরায র্নযাত্তা ব্যফস্থা রজাযদায কযায রবক্ষয প্রাথার্ভক বাবফ রর্তপ ফায়ানী  আর্ভন জুট র্ভরবক
TV Serveillance Systems এয অতায় আনা বয়বছ। ম িায়ক্রবভ াংস্থায অধীন কর র্ভরবক
Serveillance Systems এয অতায় আনা বফ।

CC
CC TV

ভান র্নয়ন্ত্রণিঃ
K) উৎার্দত ঠিক ভাবনয ণ্য উৎাদন র্নশ্চত কযায জন্য ভান র্নয়ন্ত্রন র্ফবাগ াফ িক্ষর্নক বাবফ উৎাদবনয প্রর্তটি স্থবয
কবঠায ভান র্নয়ন্ত্রন কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ । পবর রক্রতাগবণয র্নকট বত ফড় ধযবনয রকান দাফী/অর্ববমাগ
উস্থার্ত য়র্ন ।
L) র্প্র-র্বভন্ট াববিয রক্ষবত্র রক্রতায আস্থা অজিন  গত অথ ি ফছবয প্রায় ৮,০৭,০০০/= টাকা াশ্রায় বয়বছ ।
গবফলণা :
ক) জুট ব্যার্চাং অবয়বরয র্যফবতি রবর্জবটফর াভ অবয়র িাযা াট জাত ণ্য প্রর্ক্রয়াজাত কবয আইবজ িাোড ি ৯৮/০১
অনুমায়ী বফ িাচ্চ গ্রনবমাগ্য ভাত্রায ভবধ্য রযবখ উৎার্দত র্ভর গুবরা বত যফযাকৃত নভৄনা র্ফর্এআইআয ল্যাফবযটযীবত
যীক্ষায জন্য যফযা, পরাপর  াটির্পবকট াংগ্র কবয াংর্িি র্ভবর রপ্রযণ কযা য় ।
খ) পৄড রগ্রড জুট ব্যাগ ক্রটিভৄি বাবফ উৎাদবন গবফলনা র্ফবাগ কর্তিক অনুবভাদন  তদাযর্ক কযা য়।
M) গবফলণা প্রর্তষ্ঠান র্ফবজআযআই,র্ফএটিআই, রজর্ডর্র্, াট অর্ধদপ্তবযয গবফলনায পরাপর র্ফর্বন্ন র্ভবর ফাত্ধবফ
রূদাবনয রচিা কযা ।
N) গবফলণা র্ফবাবগয তত্বাফধাবন পূনযায় চালু কযা বয়বছ ফন্ধকৃত র্ডর্ডএপ প্রকল্প মায বতযী ডাইবাযর্পাইড াট ণ্য যপ্তানী
বে ।
জনাংবমাগিঃ
াংস্থায অধীন র্ভরগুবরায উৎার্দত ণ্য র্ফক্রয় র্ফলয়ক প্রচায জনাংবমাগ র্ফবাবগয প্রধান দার্য়ত্ব। জনাংবমাগ র্ফবাগ কর
প্রচায ভাধ্যবভয াংবি ঘর্নষ্ঠ রমাগাবমাগ যক্ষা কবয চরবছ । আবরাচয অথ ি ফছবয র্ফবজএভর্ কর্তিক র্ফর্বন্ন র্ত্রকায় ১৬৪ টি
র্ফজ্ঞান প্রচার্যত য় । এ ছাড়া াংদীয় স্থায়ী কর্ভটি  াংদীয় প্রবোত্তয কর্ভটিয তথ্যার্দ/প্রর্তবফদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
রপ্রযণ কবয থাবক ।
প্রর্র্ডাং:
প্রর্তবফদনাধীন ফছয, ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয দূনীর্ত  শাংখরাজর্নত রভাট ৫৫ টি র্ফবাগীয় ভাভরা বয়বছ এফাং প্রর্তবফদনাধীন
ফছবয রভাট ৬৩ টি র্ফবাগীয় ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ । র্ফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত নর্থ ভৄবয কাম িক্রভ চরভান প্রর্ক্রয়ায়
ম্পাদন কযা বয় থাবক । এই ভস্ত র্ফবাগীয় ভাভরায র্ফলয়ার্দ ফছয র্বর্ত্তক চুড়া ন্তবাবফ র্নির্ত্ত কযা ম্ভফ য় না । মাফতীয়
আনুষ্ঠার্নকতা ারনপূফ িক কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ চুড়ান্তবাবফ ভাভরাভৄ র্নষ্পর্ত্ত বর াংর্িি নর্থয কাম িক্রভ ভাপ্ত য়।
কভিচাযী াংবমাগিঃ
ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িবয আবরাবক ১ভ ম িাবয় ৩০%, ২য় ম িাবয় ৩০%  র্ততীয় ম িাবয় ৩০% ফদরী শ্রর্ভবকয স্থায়ীকযণ ম্পন্ন
কযা বয়বছ  স্থায়ী শ্রর্ভবকয শূন্য বদয র্ফযীবত র্ফর্বন্ন র্ভবরয র্কছু াংখ্যক চাকুযী চুযত শ্রর্ভকবক চাকুযীবত
পুনফার/পুন:র্নবয়াবগয র্ফলবয় াংর্িি র্ভরভব ত্র রপ্রযণ কযা বয়বছ ।

book 13-14.doc

- 43 -

র্াফ  অথ ি :
(ক) এ াখায ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষা আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয র্ফফযণিঃ
অাংক ভৄ রকাটি টাকায়
ক্রর্ভক
নাং

দপ্তয/অর্ধদপ্তয/াং
স্থা/রফাড ি এয নাভ

অর্ডট আর্ত্ত
াংখ্যা
টাকায র্যভাণ
(রকাটি টাকা)

১
১

২
৩(ক)
ফাাংরাবদ াটকর ৬২৫১
কযবাবযন

৩(খ)
৭৯০০.৯৮

েডীট
জফাবফয
াংখ্যা

র্নষ্পর্ত্ত
াংখ্যা

৪
৩২৪

৫(ক)
২১২

টাকায
র্যভাণ
(রকাটি)
৫(খ)
৭৩.১৪

রজয/ভন্তব্য
াংখ্যা টাকায
র্যভাণ
(রকাটি টাকা
৬(ক)
৬(খ)
৬০৩৯ ৭৮২৭.০৪

(খ) ররাকান এফাং কাঁচাাট ক্রবয়য জন্য যকাযী রকালাগায/যকাযী গ্যাযার্ন্টয ভাধ্যবভ যাষ্ট্রায়ত্ব
ব্যাাংকগুবরা রথবক
প্রদত্ত ঋবণয ফছযয়াযী র্ফবাজন ।
ফছয
রভাট ররাকান
যকাযী রকালাগায/যকাযী গ্যাযার্ন্টয ভাধ্যবভ যাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাাংকগুবরা
(রকাটি টাকায়)
রথবক কাঁচাাট ক্রবয়য জন্য যকাযী অথ িায়ন (রকাটি টাকায়)
২০০০-০১
৩৭৭.৩৪
১৫৫.০০
২০০১-০২
৪৫৫.৬৫
১০০.০০
২০০২-০৩
১৯৮.৫০
১৫০.০০
২০০৩-০৪
২১১.১৭
৬৫.০০
২০০৪-০৫
১৭৩.৮৭
৬০.০০
২০০৫-০৬
১৩৬.৩২
২০০৬-০৭
৩৮৫.৪৭
২০০৭-০৮
১৪৮.১২
১৫০.০০
২০০৮-০৯
২৯৬.৩৫
২২৫.০০
২০০৯-২০১০
২১৩.৭৯
২০০.০০
২০১০-২০১১
১৩.০২
২০০.০০
২০১১-২০১২
৯২.১১
২০০.০০
২০১২-২০১৩
৩১৮.৩৬
১০০.০০
২০১৩-২০১৪
৪৫২.২৩
উৎাদনিঃ
র্ফণন র্ফবাবগয াবথ উৎাদন প্রর্ক্রয়ায় ভন্বয় কবয র্ফবজএভর্য র্নয়ন্ত্রনাধীন াটকরগুবরায উৎাদনীরতা বৃর্িয রবক্ষয
শ্রর্ভক কভিচাযী  কভিকতিাবদয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষন কভিসূর্চ রজাযদায কবয তথা ইন-াউজ প্রর্ক্ষবণয উয রজায রদয়ায প্রবয়াজনীয়
গর্তীরতা আনয়ন কযা বয়বছ। উৎাদন র্ফবাবগয কভিকতিাগন র্নয়র্ভত বযজর্ভবন র্ভর র্যদিন কবয উৎাদন, ভানর্নয়ন্ত্রণ,
ভান অনুমায়ী াট ক্রবয় ার্ফ িক জ্ঞান প্রদান কবযবছন। পবর অনুৎাদনীর খাবত খযচ র্যায কবয র্ভরগুবরায উৎাদনীরতা
বৃর্িবত ায়ক বয়বছ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয রক্ষভাত্রা (২.৬৪ রক্ষ রভ: টন) অনুমায়ী উৎাদবনয ায ৬৩.২৬%
প্রর্ক্ষণিঃ
প্রর্ক্ষন কভিসূর্চয াংখ্যা
৬৮ টি

অাংগ্রনকাযী কভিকতিা/কভিচাযীয াংখ্যা
১৪৬৯ জন

র্ফণন:
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয র্ফবজএভর্ ৮৫১৩৩ রভিঃ টন যপ্তানী কবয প্রায় ৬২৮.৭৮ রকাটি টাকা আয় কবযবছ এফাং স্থানীয় বাবফ াট
ন্য র্ফক্রয় কবয ৩৯০৫৫ রভিঃ টন, মায ভৄল্য ৪১৩.০৫ রকাটি টাকা। ।
যক্ষণাবফক্ষন :
(K) াংস্থায অধীনস্থ র্ভরগুবরায রভর্নাযী চর  দক্ষতা বৃর্ি কবল্প (যম্নটিন, স্বল্পবভয়াদী, ভধ্যবভয়াদী  দীঘ ি রভয়াদী)
রভইনবটন্যান্প রপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়বনয অগ্রগর্ত বযজর্ভবন অফবরাকন কযা এফাং প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় ।
(L) র্ভবরয মন্ত্রাাং াংগ্র পূফ িক র্ভর রভর্নাযীয জটির ধযবনয ক্রটি দুযীকযণাবথ ি ব্যয় ফহুর মন্ত্রাাং ক্রবয়য ব্যাাবয কার্যগযী
ভতাভত প্রদান, র্ভর য়াকিব খুচযা মন্ত্রাাং বতযী কবল্প এফাং াংর্িি র্যচারক, র্ফবজএভর্ কর্তিক্ষ ভন্ত্রণারয় এফাং
যকাযী অন্যান্য কাম িারয়বক চার্দা ভার্পক তথ্যার্দ প্রদান কযা য়।
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প্রানিঃ
১) র্ভবরয কভিকতিা/ কভিচাযীবদয জনফবরয রটআ াংবাধন পূফ িক ভেগবাবমাগী নতুন রটআ বতযী কযা বয়বছ
২) ১৩৮ জন কভিকতিা এফাং ৩৫ জন কভিচাযী, রভাট ১৭৩ জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ ।
৩) ১৩৬ জন কভিকতিা এফাং ১৬৯ জন কভিচাযী, রভাট ৩০৫ জনবক র্নবয়াগ রদয়া বয়বছ এফাং শূন্য বদ
আয নতুন র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ ।
ক) র্ফবজএভর্  র্ভবর র্ডর্জটার নর্থ প্রদান ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ।
খ) কভিকতিা কভিচাযীবদয ব্যর্িগত তথ্যার্দ ম্বর্রত র্ডর্জটার ডাটাবফ বতযীয কাজ চরভান আবছ।
৩।
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয র্ফবজএভর্য অধীনস্থ র্ভর ভবয ম্পার্দত কর কভিকাবেয র্ফফযণ (র্রর্খত  ছক আকাবয):
১) কাঁচা াট ক্রয়িঃ
াটকর র্ভরঘাবট  রদবয প্রতযন্ত অঞ্চবর অফর্স্থত াট ক্রয় রকবন্দ্রয ভাধ্যবভ র্ফবজএভর্ প্রবয়াজনীয় াট ক্রয় কবয।
র্যভাণিঃ রক্ষ রফরিঃ
র্ফফযন
২০১৩-২০১৪
২০১২-২০১৩
কাঁচা াট ক্রবয়য রক্ষযভাত্রা
১৩.৫৫
১২.৩৮
ক্রীত াবটয র্যভাণ
৮.৯২
১০.২২
ক্রীত াবটয প্রর্ত কুইন্টার গড় দয (টাকা)
৩৫৪৯.৪২
৩৪৫৯.৪৬
ব্যফহৃত াবটয র্যভাণ
৯.৬৫
১১.০৯
ক্রয়কৃত াবটয ভল্য (রকাটি টাকায়)
৫৬৯.৮৯
৬৩৬.৪৩
ফৎযাবন্ত ভজুদ
১.০৩
২.৮৯
াট ক্রয় রকবন্দ্রয াংখ্যা
১৮৩ টি
১৭৪ টি
২) তাঁবতয র্ফফযণিঃ
বণ্যয র্ফফযণ
রর্য়ান
স্যার্কাং
র্র্ফর্
অন্যান্য
রভাটিঃ

স্থার্ত তাঁত
৬০৫১
৩৭৬৭
১১৩০
১০১
১১০৪৯

২০১৩-২০১৪
াংবার্ধত
চালু তাঁত
ফাবজট তাঁত
৪৩৫৪
২৭১৩
৩৮০১
৩৬৮৬
৩৪৪
৩৫৪
৩৬
৩৬
৮৫৩৫
৩৭৮৯

াংবার্ধত
ফাবজট তাঁত
৪৩০৪
৩৮১১
৭১০
৩১
৮৮৫৬

২০১২-২০১৩
চালু তাঁত
৩১৯৭
৩৯৮২
৩৭২
৪৩
৭৫৯৪

৩) রফর উৎাদন(রভিঃ টন)
বণ্যয র্ফফযণ
রর্য়ান
স্যার্কাং
র্র্ফর্
অন্যান্য
রভাটিঃ

াংবার্ধত
রক্ষযভাত্রা
৬০৮৫২
১৬১৩৯৬
৯৮০৬
৩১২১৮
২৬৩২৭২

২০১৩-২০১৪
অর্জিত উৎাদন
২৭৮২১
১১৮৭০০
৫৬৯৯
১৩৬২৭
১৬৬৭৪৭

৪) যপ্তানীয র্যভাণ  ভল্য ঃিঃ ( র্যভাণ: রভিঃ টনিঃ ভল্য: রকাটি টাকায়)
২০১৩-২০১৪
বণ্যয র্ফফযণ
র্যভাণ (রভ: টন)
ভল্য রকাটি টাকায়
(াফর্র্ড ব্যতীত)
রর্য়ান
২৮৯১১
২৩৯.০০
স্যার্কাং
৩৩৪১৮
২৩৪.৩৫
র্র্ফর্
১০০৭৯
৮৯.৬৩
অন্যান্য
১২৭২৫
৬৫.৮১
রভাটিঃ
৮৫১৩৩
৬২৮.৭৮
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াংবার্ধত
রক্ষযভাত্রা
৬০৭৩৮
১৫৯৩১৪
২০৪৪৮
৯৪৭৫
২৪৯৯৭৫

২০১২-২০১৩
অর্জিত উৎাদন
৩৪৬৬৬
১৩২৬০২
৬৭৯৭
১৪৭১১
১৮৮৭৭৬

২০১২-২০১৩
র্যভান (রভ: টন)
ভল্য রকাটি টাকায়
৩০০৭
১২৮৮৪৯
৭২৮৫
১০৮২৭
১৭৭০৩৭

২৭৬.৬০
৯৫৮.৬০
৬৮.৩১
৫৯.৬৮
১৩৬৩.১৯

৫) স্থানীয় র্ফক্রয় র্যভাণ  ভল্যিঃ
২০১৩-২০১৪
র্যভাণ (রভিঃ টন) ভল্য (রকাটি টাকায়)
রর্য়ান
৩৮৭৪
৪১.৫৮
স্যার্কাং
২৯৭৩৭
২৮৯.৬৩
র্র্ফর্
২৪৯৮
২৪.০১
অন্যান্য
২৯৪৬
৫৭.৮৩
রভাটিঃ
৩৯০৫৫
৪১৩.০৫
6) াটজাত বণ্যয ভজুদিঃ
বণ্য র্ফফযণ

বণ্যয র্ফফযণ
রর্য়ান
স্যার্কাং
র্র্ফর্
অন্যান্য
রভাটিঃ

২০১২-২০১৩
র্যভাণ (রভিঃ টন)
ভল্য (রকাটি টাকায়)
২৭৬৯.৩৬
৩০.৩৭
২১৩৫১.৭২
২০৮.৮৮
১৫৮৮.৩০
১৬.৫১
২১৬৫.৩১
৪৩.৪৬
২৭৮৭৪.৭৭
২৯৯.২২
র্যভাণ (রভিঃ টন)
র্যভাণ ৩০-০৬-২০১৩ তার্যবখ
২০৮১৮
১৬৮৯৯
৭৩৪৫
৩৭২৮
৪৮৭৯০

র্যভান ৩০-০৬-২০১৪ তার্যবখ
১৫৭১২
৭১৬০৫
১৮৪৫
১৬১৯
৯০৭৮১

৭) জনফবরয র্ফফযণ ( ৩০-৬-২০১৪ তার্যবখ)
র্ফফযণ
রটআ
কভিকতিা
২৩৭৬
কভিচাযী
৫২৭৯
তার্রকা ভূি শ্রর্ভক স্থায়ী
৪৩৩৩৪
(ফদরী/বদর্নক র্বর্ত্তক )
রভাট
৫০৯৮৯

কভিযত ( জুন’২০১৪)
১৪৫৯
৩৩৭৪
৬৭৩২০
৭২১৫৩

৪।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভবয র্ফস্তার্যত তথ্যাফরী (র্রর্খত  ছক
আকাবয):
০১। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন র্ফবজএভর্’য ফাস্তফার্য়ত রকান প্রকল্প রনই। তবফ, ৬ষ্ঠ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায
ভর ধাযনায আবরাবক, ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত ফযাদ্দর্ফীনবাবফ াংভেি  অননুবভার্দত ০৩(র্তন)টি প্রকল্প এফাং
নতুন কবয গৃীত আয একটি প্রকল্প যবয়বছ এফাং ২০১৪-১৫ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ (এর্ডর্)রত অন্তভূির্িয রবক্ষয
০৪(চায)টি প্রকল্প প্রস্তাফ ত্র সূত্র নাং ২৪.০৪.০০০০.৭০২.০৯.০০০.১৪-২০২, তার্যখ ১৬/০৪/১৪ এয ভাধ্যবভ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। তাছাড়া আবযা র্তনটি প্রকল্প রভাট াতটি প্রকবল্পয র্ফফযণ র্নবম্ন রদয়া রিঃক্রিঃ নাং
প্রকবল্পয নাভ
প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)
ক) র্যবফ ফান্ধফ াট ণ্য উৎাদবনয রবক্ষয কন িপৄরী জুট র্ভর র্র: এয
২৪৭০.৭১
আদৄর্নকায়ন।
খ) র্যবফ ফান্ধফ াট ণ্য উৎাদবনয রবক্ষয রপাযাত-কন িপৄরী কাবিট পযাক্টযী
১৬৮৬.৯৭
আদৄর্নকায়ন।
গ) ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযবনয আতাধীন ০২টি র্ভবরয (আর্ভন জুট
১৯৪২৪.০৬
র্ভর র্রিঃ, চট্টগ্রাভ এফাং ইউ এভ র্ জুট র্ভর র্রিঃ, নযর্াংদী) আদৄর্নকায়ন
 গুরুত্বপূণ ি স্থানার্দ রভযাভত।
ঘ) “BJMC BHABAN” 6 Basement + 49 Storied High
৭৯০১১.০০
Rise Steel Composite Commercial Building at
Send to Ministry for
Motijheel, Dhaka.
approval.
ঙ) র্ফবজএভর্ রফফী রড রকয়ায রন্টায।
২৪.৩৫ রক্ষ টাকা
নাযী উন্নয়ন কর্ভটিয ০৫/০৫/১৪ তার্যবখয
অনুর্ষ্ঠত বায় প্রকল্পটি রদয়া বয়বছ।
THE
ESTABLISHMENT
OF
A
BABY
DAY
CARE
চ)
৪৮.৩৫ রক্ষ টাকা
CENTRE IN LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD,
রফাভরক উদ্ভাফনী কবভি অনুদান প্রার্প্তয
DEMRA, DHAKA.
রবক্ষয এটুআই প্রকবল্পয বয়ফাইবটয
ভাধ্যবভ গত ০৪/০৫/১৪ তার্যবখ
অনরাইবন প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
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ছ)

র্ফবজএভর্’য ১৯ টি র্ভবরয

‘‘Balancing Modernization,
Rehabilitation & Expansion of the Public Sector
Jute Mills (Bangladesh Jute Mills Corporation)

২৮০,০০০.০০ রক্ষ টাকা।

০২। ‘‘র্যবফ ফান্ধফ াটণ্য উৎাদবনয রবক্ষয কন িপৄরী জুট র্ভর র্র; এয আদৄর্নকায়ন’’ এফাং ‘‘র্যবফ ফান্ধফ াটণ্য
উৎাদবনয রবক্ষয রপাযাত-কন িপৄরী কাবিট পযাক্টযীয আদৄর্নকায়ন’’ ীল িক
প্রকল্প ০২টিয উয ০২/৯/১২ তার্যবখ Planning
Commission এ PEC (Project Evaluation Committee) বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। বায র্িান্ত অনুমায়ী মার্চত
তথ্যার্দ র্ন্নবফ কবয ত্র নাং-০৪.২৪.০০০০.৭০৩.১২-৩৬৬  ৩৬৭ তার্যখ ১০/১২/১২ এয ভাধ্যবভ পুন:গঠিত র্ডর্র্ যফতী
কাম িক্রবভয র্নর্ভত্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়র্ছর। ফ িবল ত্র সূত্র নাং-২৪.০৪.০০০০.৭০৩. ১০৮.২০১৪.৪৭৪, তার্যখ
০৯/১২/১৩ এয ভাধ্যবভ প্রকল্প ০২টিয পুনিঃগঠিত র্ডর্র্ প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযন কযা বয়বছ।
০৩। ‘‘ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযবনয আতাধীন ০২টি র্ভবরয (আর্ভন জুট র্ভর র্রিঃ, চট্টগ্রাভ এফাং ইউ এভ র্ জুট র্ভর
র্রিঃ, নযর্াংদী) আদৄর্নকায়ন  গুযত্বপূণ ি স্থানার্দ রভযাভত’’ ীল িক প্রকল্পটি ত্র সূত্র নাং ২৪.০৪.০০০০.৭০৩.১০৮.২০১৪.৪৭৫,
তার্যখ ১০/০৬/২০১৪ এয ভাধ্যবভ পুনিঃগঠিত র্ডর্র্ প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবনয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
০৪। ‘‘র্ফবজএভর্’য ১৯ টি র্ভবরয ‘‘Balancing, Modernization, Rehabilitation & Expansion of the
Public Sector Jute Mills (Bangladesh Jute Mills Corporation)’’ ীল িক প্রকল্পটিয পুনিঃগঠিত র্র্ডর্র্
ত্র সূত্র নাং ২৪.০৪.০০০০.৭০৩.১০৮.২০১৪.৪৯১, তার্যখ ০৩/০৭/২০১৪ এয ভাধ্যবভ প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবনয জন্য ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
০৫।

“BJMC BHABAN” 6 Basement + 49 Storied High Rise Steel Composite Commercial
Building at Motijheel, Dhaka ীল িক প্রকল্পটিয Advisory Consultants কর্তিক Prefeasibility Study
report প্রনীত বয়বছ এফাং তায আবরাবক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ র্ডর্র্ বতযী কবয ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। এ ভন্ত্রণারয় বত

২৪.০৪.০০০০.২০৭.১৪.২৪২.১৪, তার্যখ ২৩/০৩/১৪ এয ভাধ্যবভ র্ডর্র্ ছাড়ত্র াংগ্রবয জন্য অথ ি ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
র্ডর্র্ অনুবভাদবনয জন্য ভন্ত্রণারবয় ত্র সূত্র নাং ২৪.০৪.০০০০.৭০৪.০১২.১৪.৯১, তার্যখ ২০/০৫/১৪ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
উবেখ্য, ১৪/০৭/১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী র্ভজিা আজভ ভবাদবয়য বার্তবত্ব র্ফবজএভর্য অধীনস্থ ২২টি
র্ভবরয BMRE কাম িক্রভ গ্রবণয র্ফলয় র্নবয় বা অনুর্ষ্ঠত য়। বায় প্রকল্পভবয জন্য গৃীত র্িান্ত কাম ি র্ফফযণী নাং
২৪.০৪.০০০০.১১৮.১৮.০২২.২০১৪-২৬১, তার্যখ ২৪/০৭/২০১৪ এ উবেখ যবয়বছ মা র্নম্নরূিঃ-

1)

প্রস্তার্ফত BMRE প্রকল্প G to G র্বর্ত্তবত চীন যকাবযয নভনীয় ঋবন ফাস্তফায়ন কযা রমবত াবয। র্িান্ত ফাস্তফায়বনয
প্রাথর্ভক দবক্ষ র্াবফ প্রস্তার্ফত BMRE প্রকবল্পয PDPP র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়  অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাবগ রপ্রযণ কযা রমবত
াবয। প্রকবল্পয Survey  Design াংর্িি কাবজয জন্য চীনা প্রর্তষ্ঠান HumanLight Industry and Textile
Design Institute এফাং Wuhan Textile University এয াবথ MOU স্বাক্ষয কযা রমবত াবয।

2)

প্রকবল্পয ভর কাবজয জন্য China Railway Construction Corporation (International)
Limited  China Texmatech Co. Ltd. এফাং China Texmatech Co Ltd এয প্রস্তাফ রমবতু একই
প্রস্তাফ রবতু দুই রকাম্পানীয াবথ রমৌথবাবফ অথফা আগ্রী এই দুইটি রকাম্পানীয রম রকান একটি রকাম্পানীয াবথ এককবাবফ
MOU স্বাক্ষয কযা রমবত াবয।

3)

র্ফবজএভর্য অধীনস্থ কর জুট র্ভর  নন জুট র্ভর প্রস্তার্ফত BMRE প্রকবল্পয অন্তভূিি কযা মায় র্কনা তায ম্ভাফতা
মাচাই কবয রদখা রমবত াবয। মর্দ কর জুট র্ভর  নন জুট র্ভর প্রস্তার্ফত BMRE প্রকবল্পয অন্তভূিি কযা ম্ভফ য় তবফ তা কযা
রমবত াবয।

4)

৪৯+ তরা র্ফর্ি বফন প্রকবল্পয জন্য চীনা নভনীয় ঋণ ায়া মায় র্কনা র ব্যাাবয একটি
PDPP প্রস্ত্ত্তত কবয
র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় এফাং অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাবগ রপ্রযন কযা রমবত াবয। এ ব্যাাবয চীনা রকান যাষ্ট্রীয় প্রর্তষ্ঠান
G to G
র্বর্ত্তবত চীন যকাবযয নভনীয় অথ িায়বন প্রকল্পটি ফাস্তফায়বন আগ্র প্রকা কযবর উি রকাম্পানীয াবথ MOU স্বাক্ষয কযা রমবত
াবয অথফা বফন র্নভিান প্রকল্পটি প্রস্তার্ফত BMRE প্রকবল্পয একটি Component র্াবফ অন্তভূিি কযা রমবত াবয। তবফ
বফন র্নভিাবনয জন্য চীনা নভনীয় ঋণ ায়া না ায়া রগবর রকফরভাত্র রবক্ষবত্র র্ফকল্প ব্যফস্থা র্াবফ র্নর্ভিত বফবনয
Space
sharing কযায র্বর্ত্তবত Developer র্নবয়াগ কবয প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা রমবত াবয।
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৫।

২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
ক) আর্থ িক র্ফলয়কিঃ ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয াট ণ্য যপ্তার্ন কবয ৩০২৩ রকাটি টাকা বফবদর্ক ভৄদ্রা
অজিন কবযবছ।
খ) ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ র্ফবজএভর্  র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভরভব কভিযত কভিকতিা, কভিচাযী  শ্রর্ভকবদয কভি দক্ষতা বৃর্ি 
ভাবনান্নয়বনয র্নর্ভত্ত খুরনা অঞ্চবরয মবায জুট র্ভবর ১টি  চট্রগ্রাভ অঞ্চবর গুর আভদ জুট র্ভবর ১টি প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র
এফাং র্ফবজএভর্’য প্রধান কাম িারবয় একটি কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র চালু কযা বয়বছ। এছাড়া র্ক্রবন্ট জুট র্ভবর চতুথ ি
রশ্রণীয কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষবণয জন্য একটি অস্থায়ী প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থান কযা বয়বছ। এ ভত্ধ প্রর্ক্ষণ রকবন্দ্র ২০১১১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয রভাট ২৬০৬ জনবক বুর্নয়ার্দ রকা ি, কর্ম্পউটায, র্যবফ্রা ি রকা ি, র্নযাত্তা
প্রর্ক্ষণ রকা ি, রপ্রাডাকটির্বটি ইভপ্রুববভন্ট রকা ি অন্যান্য র্ফর্বন্ন রট্রবড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য় ।
গ) ফন্ধ করকাযখানা চালুকযণিঃ ফন্ধ করকাযখানা চালুয আতায় যকাযী তর্ফর বত ১০৫.২৯ রকাটি টাকা অথ িায়বনয
ভাধ্যবভ ফন্ধকৃত র্র এফাং কভী জুট র্ভর মথাক্রবভ খার্রপুয এফাং জাতীয় জুট র্ভর নাবভ চালু কযা বয়বছ।
এছাড়া ২৪-০১-১৩ তার্যবখ রদৌরতপুয জুট র্ভর, ২৬-০১-১৩ তার্যবখ কণ িপৄরী জুট র্ভর এফাং রপাযাত কণ িপৄরী কাবিট
পযাক্টযী র্ফবজএভর্’য র্নজস্ব তর্ফর বত ৭২.৫২ রকাটি টাকা ব্যবয় চালু কযা বয়বছ।
N) নতুন জনফর র্নবয়াগিঃ র্ফবজএভর্  এয চালু র্ভরভব ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয রভাট ১৪৫৮ জন
কভিকতিা-কভিচাযীবক র্ফর্বন্ন বদ র্নবয়াগ রদয়া বয়বছ । এছাড়া র্ফগত যকাবযয ঘবয ঘবয চাকুযী প্রদান রঘালনায
আবরাবক চালুকৃত  পুনিঃচালুকযণ র্ভবর প্রায় ৩৫০০০ শ্রর্ভকবক র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ। ফতিভাবন শ্রর্ভক কভিচাযী
 কভিকতিা র্ভর্রবয় ৭২,১৫৩ জনফর র্নবয়ার্জত আবছ।
O) নতুন ফাজায সৃর্ি  াযাবনা ফাজায পুনরুিায র্ফবজএভর্’য ভাবকিটিাং টীভ র্ফবশ্বয র্ফর্বন্ন রদব ম্পকি উন্নয়ন এফাং
রমাগাবমাবগয র্বর্ত্তবত নতুন ফাজায সৃর্িয প্রর্ক্রয়া রজাযদায কবযবছ এফাং তায াাার্ াযাবনা ফাজায পুনরুিায কযা
রজায প্রবচিা চার্রবয় মাবে। ফতিভাবন ার্যবয় মায়া ফাজায র্র্যয়া  সুদান পুনরুিায কযা বয়বছ, চীন  দুফাই এ
নতুন ফাজায সৃর্ি বয়বছ এফাং ভায়ানভায, র্ববমতনাভ  থাইল্যাে এ নতুন ফাজায সৃর্ি প্রর্ক্রয়া রজাযদাযকযণ অব্যাত
আবছ।
P) বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায আইন-২০১০ এয ফাস্তফায়নিঃ বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক
ব্যফায আইন-২০১০ এয প্রচায প্রচাযণাভরক কাবজয অাং র্ববফ রািায, ফ্লায়ায, টির্ব স্ক্রর, রভাফাইর এএভএ,
িীকায, রটর্রর্বন র্ফিান বতযী ইতযার্দ কভিসূচীয ফাস্তফায়ন অব্যাত আবছ।
Q) র্ফবজএভর্  র্নয়ন্ত্রণাধীন প্রর্তটি র্ভবর কাবজয গর্তীরতা বৃর্িয রবক্ষয ইন্টাযবনট াংবমাবগয ব্যফস্থা কযা বয়বছ।
R) র্ভরভবয শ্রর্ভক ভজুযী, রফতন, রফানা, র্এপ ইতযার্দয র্াফ কর্ম্পউটাবয বতযী কযা বে। এছাড়া কভিকতিাকভিচাযীবদয ব্যর্িগত তথ্যার্দ ম্বর্রত র্ডর্জট্যার ডযাটাবফ বতযীয কাজ অব্যাত আবছ।
S) াংর্িি কর তথ্য াংবমাজনপূফ িক র্ফবজএভর্’য বয়ফাইট আবগ্রড (ডায়নার্ভক) কযা বয়বছ। বদর্নক র্ত্রকায
াাার্ র্ফবজএভর্’য বয়ফাইবট াংস্থায দযত্র, র্নবয়াগ  অন্যান্য র্ফজ্ঞর্প্তভ র্নয়র্ভত প্রচায কযা বে।
T) র্নযাত্তা ব্যফস্থা রজাযদায কযায রবক্ষয প্রধান কাম িারয়বক CC TV Surveillance System এয আতায়
আনা বয়বছ।
U) র্ভবরয ীভানা রদয়ার র্নভিাণ, রখবরায়াযবদয জন্য ক্রীড়া কভবিক্স র্নভিাণ, াই রাইন বড্রন র্নভিাণ এফাং র্ভরভবয
অন্যান্য প্রবয়াজনীয় রভযাভত  াংোয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
V) জাতীয় জুট র্ভবর র্পর্নড গুড রগাডাউন  আয আয জুট র্ভবর াটগুদাভ র্নভিাণ কযা বয়বছ।
W) যাজাী জুট র্ভবরয ২য় ইউর্নবটয পযাক্টযী বফবনয র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
র্ফবজএভর্য র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ভর ভবয নাভ,  ঠিকানা ।
ক্রিঃ
র্ভবরয নাভ
অফস্থান / ঠিকানা
নাং
ঢাকা অঞ্চর
১।
ফাাংরাবদ জুট র্ভর র্র:
রঘাড়াার,রা, নযর্াংদী।
২।
কর্যভ জুট র্ভর র্র:
রডভযা,ঢাকা।
৩।
রর্তপ ফায়ানী জুট র্ভর র্র:
রডভযা , ঢাকা।
৪।
ইউনাইবটড, রভঘনা,চাঁদপুয জুট র্ভর।
নযর্াংদী।
৫।
জাতীয় জুট র্ভর র্র:
যায়পুয, র্যাজগি।
৬।
যাজাী জুট র্ভর
োভপুয, যাজাী।
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৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
১।
২।
৩।
১।
২।
১।

চট্রগ্রাভ অঞ্চর
আর্ভন জুট ল্ড র্পল্ড
গুর আাবেদ জুট র্ভর র্র:
ার্পজ জুট র্ভর র্র:
ফাগদাদ-ঢাকা কাবিট
কন িপৄরী জুট র্ভর র্র:
রপাযাত কন িপরী জুট র্ভর র্র:
খুরনা অঞ্চর
কাবিটিাং জুট র্ভর র্র:
মবায জুট র্ভর র্র:
আর্রভ জুট র্ভর র্র:
ইিান ি জুট র্ভর র্র:
র্ক্রবন্ট জুট র্ভর র্র:
স্দাটিনাভ জুট র্ভর র্র:
িায জুট র্ভর র্র:
খার্রপুয জুট র্ভর র্র:
রদৌরতপুয জুট র্ভর র্র:
নন জুট র্ভর
গারফ্রা ার্ফফ
র্ভর পার্ন ির্াং
জুবটা পাইফায গস্দ ইোর্স্ট্র
চালু প্রর্ক্রয়াধীন
এভ,এভ,জুট র্ভর র্র:
আয,আয,জুট র্ভর র্র:
ফন্ধ র্ভর
ভবনায়ায জুট র্ভর র্র:

রলার য, চট্রগ্রাভ।
কুর্ভযা,ফাযফকুে,চট্রগ্রাভ।
ফায আর্রয়া,চট্রগ্রাভ।
নথ ি কাট্ররী,চট্রগ্রাভ।
যাাংগুর্নয়া,চট্রগ্রাভ।
যাাংগুর্নয়া,চট্রগ্রাভ
যাজঘাট, রনায়াাড়া,মবায।
যাজঘাট রনায়াাড়া,মবায।
আত্রা র্ল্প এরাকা,খুরনা।
আত্রা র্ল্প এরাকা,খুরনা।
টাউন খার্রপুয,খুরনা।
টাউন খার্রপুয,খুরনা।
চন্দনীভর,টাউন খার্রপুয,খুরনা।
টাউন খার্রপুয,খুরনা।
টাউন খার্রপুয,খুরনা।
ফাযফকুে,চট্রগ্রাভ।
নার্যাফাদ,চট্রগ্রাভ।
তাযাবফা যম্নগি নাযায়নগিন।
ফায আর্রয়া,চট্রগ্রাভ।
ফায আর্রয়া,চট্রগ্রাভ।
র্র্দ্দযগি, নাযায়নগি।

3.5 ফাাংরাবদ জুট কযবাবযন (র্ফবজর্):
১৯৯৩ বনয ২৪/৯৩ আইন ফবর যকায ফাাংরাবদ জুট কবিাবযনবক র্ফলুপ্ত কবয। র্ফলুপ্তপূফ ি র্ফবজর্য অনুবভার্দত জনফর,
ি
র্ফলুর্প্তয প্রাক্কাবর াংযর্ক্ষত জনফর, ফতিভান জনফর  ফতিভান াজযিাভার্দয তার্রকা(অগাবনাগ্রাভ)
র্নবম্ন প্রদান কযা বরা:এনাভ কর্ভটি কর্তিক
র্ফবজর্ র্ফলুর্প্তয
অনুবভার্দত র্ফলুপ্ত পূফ ি
প্রাক্কাবর াংযর্ক্ষত
র্ফবজর্য জনফর
জনফর
১ভ রশ্রনী -- ১০৯ জন
১ভ রশ্রনী -- ৪৩ জন
২য় রশ্রনী -- ২৪৮ জন
২য় রশ্রনী -- ৫৩ জন
৩য় রশ্রনী -- ৯৯১ জন
৩য় রশ্রনী -- ৯২ জন
৪থ ি রশ্রনী -- ১৭৮০ জন ৪থ ি রশ্রনী -- ৫৬ জন
রভাট= ৩১২৮ জন রভাট=
২৪৪ জন

ফতিভান জনফর

ফতিভান যিাভার্দয তার্রকা
ভন্তব্য

১। গাড়ী-৪টি ( অবকবজা-২টি )
২। রুভ(এ/র্) - ২টি
( অবকবজা-১টি )
৩। পযাক্স রভর্ন - ১টি
( অবকবজা )
৪। পবটা রভর্ন - ১টি
৫। টাই যাইটায রভর্ন - ২টি
( অবকবজা )
৬। াইবিািাইর রভর্ন -১টি
( অবকবজা )
৭। কর্ম্পউটায রভর্ন --৫টি
১৯৮৫ াবরয ১রা জুরাই ৩০নাং অধ্যাবদ ভবর র্নম্নর্রর্খত াংস্থা ভবক একীভূত কবয যকায ফাাংরাবদ জুট কবিাবযন
গঠন কবয :
২।
৩।
৪।
৫।

১ভ রশ্রনী
২য় রশ্রনী
৩য় রশ্রনী
৪থ ি রশ্রনী
রভাট=

-- ২ জন
-- ১ জন
-- ২১ জন
-- ১৩ জন
৩৭ জন

১। ফাাংরাবদ জুট ভাবকিটিাং কবিাবযন ( প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৫৭ ন) ;
জুট রট্রর্ডাং কবিাবযন ( প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৬৭ ন ) ;
ফাাংরাবদ জুট এক্সবাট ি কবিাবযন (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৭২ ন) ;
এ.র্.র্. ব্যারী ফাাংরাবদ র্র: (প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৭১ ন) ;
রিার প্রাটি ি জুট রর ( প্রর্তষ্ঠাকার ১৯৬৫ ন)।
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যকায ১৯৯৩ বন ২৪/৯৩ আইন ফবর র্ফবজর্ র্ফলুপ্ত কবয এফাং ২৪৪ জন কভিকতিা/কভিচাযীবক র্নবয় র্ফলুপ্ত রর গঠন কবয।
র্ফলুপ্ত কবিাবযবনয কর ম্পদ অর্ধকায/ক্ষভতা কর্তিত্ব  সুর্ফধার্দ এফাং স্থাফয-অস্থাফয কর ম্পর্ত্ত, নগদ  ব্যাাংবক গর্েত অথ ি
এফাং অন্যান্য কর দাফী  অর্ধকায যকাবয ন্যাস্ত কবয। র্ফবজর্ র্ফলুপ্ত রর- এ ফতিভাবন ৩৭ জন কভিকতিা/কভিচাযী কভিযত আবছ।
র্ফলুপ্ত র্ফবজর্য কাম িাফরীয র্ফফযণ :
১। র্ফলুপ্ত র্ফবজর্য রপ্র াউজ, ক্রয় রকন্দ্র , গুদাভ  অন্যান্য অাংগন  ম্পর্ত্ত র্ফক্রয় না য়া ম িন্ত ঐগুর্রয ব্যফস্থানা,
র্নযাত্তা র্ফধান, যক্ষণাবফক্ষন র্ফবজর্য ভর দার্য়ত্ব । ভগ্র ফাাংরাবদব র্ফবজর্য প্রায় ১০০০ রকাটি টাকা ভবল্যয ২৮২.৭৪ একয
ম্পর্ত্ত অর্ফর্ক্রত যবয়বছ। এ ম িন্ত রভাট ৭৪ টি গ্রুবয ৯২ টি অাংগবনয ম্পর্ত্ত র্ফক্রয় কযা বয়বছ । র্ফক্রয়রব্দ অবথ িয র্যভাণ ২০০.৮৪
রকাটি টাকা মা যকাযী রকালাগাবয জভা বয়বছ । অফর্ি ১৫৩ টি অাংগবনয ম্পর্ত্ত র্ফক্রবয়য প্রর্ক্রয়াধীন আবছ । এ কর অর্ফর্ক্রত
ম্পর্ত্তবত ভাভরা রভাকদ্দভা, আাংর্ক রফদখর  রযকড িবত্র গড়র্ভর থাকায় র্ফক্রয় প্রর্ক্রয়া ব্যত বে । ভাননীয় াইবকাট ি, ভাননীয়
সুপ্রীভবকাট ি  রদবয র্ফর্বন্ন আদারবত র্ফবজর্য র্ফচাযাধীন ভাভরায াংখ্যা ২১৪টি এফাং র্নযীক্ষা আর্ত্তয াংখ্যা ৩৪৫ টি। এ
যকাবযয ভয় র্নযীক্ষা আর্ত্তয র্নির্ত্তয াংখ্যা ৪৫০ টি।
২০১৩-২০১৪ াবরয ম্পার্দত কাবজয র্ফফযণ
ম্পর্ত্ত াংক্রান্ত :
উবের্খত ভবয় ০৬ টি ম্পর্ত্তয র্ফক্রয় দর্রর ম্পাদন কযা বয়বছ।
২।
রভাকদ্দভা াংক্রান্ত :
উবের্খত ভবয় ৪১ টি ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ
। নতুন ভাভরা রুজু য় নাই। ফতিভাবন ২১৪ টি ভাভরা আবছ
৩।
র্নযীক্ষা আর্ত্ত াংক্রান্ত :
উবের্খত ভবয় ৩৮১ টি র্নযীক্ষা আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ
। ফতিভাবন র্নযীক্ষা আর্ত্তয াংখ্যা ৩৪৫ টি ।
৪।
অফয গ্রন  চূড়ান্ত ানা র্যবাধ :
১।

উবের্খত ভবয় ৩ জন কভিকতিা/কভিচাযী অফয গ্রন কবযবছন, রকউ ভাযা মায়র্ন এফাং ২ জন কভিকতিা/কভিচাযীয চূড়ান্ত
ানা র্যবাধ কযা বয়বছ। অয ১ জবনয চূড়ান্ত ানা র্যবাবধয কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন।
৩.৬ াট অর্ধদপ্তযিঃ
াট অর্ধদপ্তবযয র্যর্চর্তিঃ
াট অর্ধদপ্তবযয র্যর্চর্তিঃ
াবটয ব্যফা র্নয়ন্ত্রণ এফাং াবটয বফবদর্ক ফার্ণজয তদাযর্কয জন্য তৎকারীন রকন্দ্রীয় যকাবযয অধীবন ১৯৫৩ াবর
প্রথবভ জুট রফাড ি গঠিত য়। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াবরয এর্প্রর ভাব জুট রফাড ি র্ফলুপ্ত কবয অথ ি ভন্ত্রণারবয়য অধীবন াট র্ফবাগ সৃর্ি
কযা য়। তায বয ১৯৭৬ াবর স্বতন্ত্র াট ভন্ত্রণারয় সৃর্ি য় এফাং উায অধীবন াংভেি দপ্তয র্ববফ াট র্যদপ্তয সৃর্ি কযা য়।
যফতীবত কাঁচাাট  াটজাত বণ্যয ভান র্নয়ন্ত্রণকবল্প র্ফশ্ব ব্যাাংবকয সুার্যবয আবরাবক ১৯৭৮ াবর াট  াটণ্য র্যদিন
র্যদপ্তয নাবভ অয একটি র্যদপ্তয সৃর্ি কযা য়। ফ িবল ১৯৯২ াবর াট ভন্ত্রণারবয়য অধীন াবফক(১) াট র্যদপ্তয এফাং (২)
াট  াটণ্য র্যদিন র্যদপ্তয একীভূত কবয াট অর্ধদপ্তয গঠিত য়। র্যদপ্তয ২টি একীভূত কযায ভবয় জনফবরয াংখ্যা র্ছর
মথাক্রবভ ৫৭৭  ২১৬ জন।

াট অর্ধদপ্তবযয অনুবভার্দত জনফর ৪৯৩ জন।

ফতিভাবন ১৭৬ জন কভিযত আবছ।

ভর্ন্বত উপী াট  াটফীজ উৎাদন ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প বত যাজস্বখাবত াট অর্ধদপ্তবয স্থানান্তর্যত
জনফর ১২১।

ফতিভাবন ১২০ জন কভিযত আবছ।

স্থানান্তর্যত জনফবরয ভবধ্য াট অর্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভাভুি ১ভ রশ্রণীয কাযী র্যচারবকয ৮টি এফাং
৩য় রশ্রণীয র্াফ কাযী (উচ্চতয রের) এয ১টি রভাট ৯টি দ র্ফলুপ্ত কবয ভবের এফাং ভভম িাদা ম্পন্ন
৯টি দ সৃর্ি কযা বয়বছ। স্থানান্তর্যত জনফর এখন াট অর্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক কাঠাবভাভুি কযা য়র্ন
অর্ধদপ্তবযয ভর দার্য়ত্বাফরীিঃ

১৯৬২ াবরয াট অধ্যাবদবয র্ফর্ধ/র্ফধান প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন,

াট ব্যফা র্নয়ন্ত্রণকবল্প রাইবন্প প্রদান,

াট ব্যফাবয়য অর্নয়ভ  অাদৄতা রযাধ,

াট  াটজাত দ্রবব্যয ভান র্নয়ন্ত্রণ,

াট  াটণ্য উৎাদন, ফাজাযজাতকযণ, যপ্তার্ন  যপ্তার্ন আবয়য মাফতীয় তথ্যার্দ াংগ্র,  ভর্ন্বত
প্রর্তবফদন
প্রস্তুতকযণ,
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বণ্য াটজাত রভাড়বকয ফাধ্যতাভরক ব্যফায আইন-২০১০ এফাং ব্যফায র্ফর্ধভারা, ২০১৩ এয র্ফর্ধ র্ফধান
প্রবয়াগ  ফাস্তফায়ন;
এছাড়া াট অর্ধদপ্তয াট চালীবদয কল্যাণাবথ ি উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট
চন ীল িক (২য় াংবার্ধত) একটি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযবছ।

আঞ্চর্রক/ভাঠ ম িাবয়য অর্প র্ফন্যািঃ




১৮টি কাযী র্যচারবকয কাম িারয় (৩টি াটণ্য যীক্ষাগায)
৪২টি ভৄখ্য র্যদিবকয কাম িারয়
৭৯টি র্যদিবকয কাম িারয়।

ফাবজট ফযাদ্দিঃ
২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয অর্ধদপ্তবযয জন্য রভাট ফযাদ্দ (াংবার্ধত) ১১,৪৫.৫৭ রক্ষ টাকা। তন্বধ্য কভিকতিা/কভিচাযীবদয
রফতন  বাতার্দ খাবত ফযাবদ্দয র্যভাণ ৯৬৯.৫২ রক্ষ টাকা। রভাট ব্যয় ১০,৯৩.৩৪ এফাং ব্যবয়য ায ৯৫%।
যাজস্ব আয়িঃ
(ক) ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয াট  াটণ্য ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন রশ্রণীয রাইবন্প প্রদান এফাং াট ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন অর্নয়ভ 
দুনীর্ত রযাধকবল্প গৃীত কাম িক্রবভয আতায় আয় ফ িবভাট ৫২৩.১৭ রক্ষ টাকা। উি অথ ি ফছবয ২০.৫৫ রক্ষ রফর কাঁচাাট যপ্তার্ন বত
৪১.১১ রক্ষ টাকা এফাং ৬১৬২.৬২ রকাটি টাকা ভবল্যয াটণ্য যপ্তার্ন রথবক র্যদিন র্প ফাফদ ৬১৬.২৬ রক্ষ টাকা যাজস্ব আয় বয়বছ।
উি ফছবযয যাজস্ব আবয়য র্যভাণ (৫২৩.১৭ রক্ষ+ ৪১.১১ রক্ষ + ৬১৬.২৬ রক্ষ+ অন্যান্য ২৫.১৭ রক্ষ) = ১২,০৫.৭১ রক্ষ টাকা।
(খ) ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয াট  াটণ্য ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন রশ্রণীয রাইবন্প প্রদান এফাং াট ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন অর্নয়ভ
 দুনীর্ত রযাধকবল্প গৃীত কাম িক্রবভয আতায় আয় ফ িবভাট ৪৯০.৫৭ রক্ষ টাকা। উি অথ ি ফছবয ৯.৮৪ রক্ষ রফর কাঁচাাট যপ্তার্ন বত
১৯.৬৮ রক্ষ টাকা এফাং ৫২২৪.২১ রকাটি টাকা ভবল্যয াটণ্য যপ্তার্ন রথবক র্যদিন র্প ফাফদ ৫২২.৪২ রক্ষ টাকা যাজস্ব আয় বয়বছ।
উি ফছবযয যাজস্ব আবয়য র্যভাণ (৪৯০.৫৭ রক্ষ + ১৯.৬৮ রক্ষ + ৫২২.৪২ রক্ষ + অন্যান্য ৬৫.০৩ রক্ষ) = ১০,৯৭.৭০ রক্ষ টাকা।
ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ:
(
ক) প্রার্নক কাম িক্রভ :
 ২য় রশ্রণী বত ৫ জন কভিকতিাবক ১ভ রশ্রণীয বদ বদান্নর্তয র্ফলয়টি ভন্ত্রণারবয় প্রর্ক্রয়াধীন।
 ৩য় রশ্রণী বত ২য় রশ্রণীবত ২১জন কভিকতিাবক বদান্নর্তয প্রদান কযা বয়বছ।
(খ) াটজাত দ্রবব্যয ভান র্যদিন কাম িক্রভ:
 াটজাত দ্রবব্যয ভান র্যদিবনয জন্য র্ভর র্যদিন-৪০৩টি।
 র্যদিবনয র্বর্ত্তবত প্রর্তবফদবনয াংখ্যা-৭৯৮টি।
 পরাপর: স্বাবার্ফক-৭৮১ এফাং র্নম্নভাবনয-১৭টি।
(গ) াটজাত দ্রবব্যয ভান যীক্ষণ কাম িক্রভ :
 াটজাত দ্রবব্যয ভান যীক্ষণ ২,৭২১টি নভৄনা।
 প্রর্তবফদবনয াংখ্যা ২,৭২১টি।
 পরাপর : স্বাবার্ফক-২,৭১২টি এফাং র্নভণভাবনয-০৯টি।
(ঘ) কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ :
ফতিভান যকাবযয র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায অাংগীকাবযয াবথ াভিস্য রযবখ াট অর্ধদপ্তবযয াাংগঠর্নক
কাঠাবভাবত ৬টি নতুন দ সৃজবনয ভাধ্যবভ একটি গঠিত বয়বছ। সৃর্জত বদ জনফর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।
এছাড়া উি ভবয় াট অর্ধদপ্তবযয টিএেইবত ৩১টি কর্ম্পউটায াংবমাজন কযা বয়বছ এফাং ইবতাভবধ্য ২৯টি
কর্ম্পউটায ক্রয় কযা বয়বছ। কর্ম্পউটায র্যচারনায জন্য ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয ৫জন কভিকতিা/কভিচাযীবক
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত আবছ।
(ঙ) ইন-াউজ-প্রর্ক্ষণ :
াট অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় এফাং ভাঠ ম িাবয়য কভিকতিা/কভিচাযীবদয রাগত জ্ঞান এফাং দক্ষতা বৃর্িয জন্য
ইন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয গুরুত্ব অর্যীভ। এ রবক্ষয ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ০৯টি ইন-াউজ-প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ ১৩০
জন কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত আবছ।
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ম্পার্দত কাম িক্রবভয আতায় গৃীত তথ্য র্যাংখ্যান :
(ক) কাঁচা াট:
 উৎাদন : ৬৭.৮৫ রক্ষ রফর।
 যপ্তানী : ৯.৮৪ রক্ষ রফর।
 যপ্তার্ন আয় : ৭০৬.০৫ রকাটি টাকা।
 ভজুদ : ১৩.৫৪ রক্ষ রফর
(খ) াটজাত দ্রব্য :
 উৎাদন : ৯.৮৩ রক্ষ রভ: টন।
 যপ্তানী : ৮.০৮ রক্ষ রভ: টন।
 যপ্তার্ন আয় : ৫২২৪.২১ রকাটি টাকা।
 ভজুদ : ১.৬৯ রক্ষ রভ: টন।
ভস্যাফরীিঃ
(ক) অর্ধদপ্তবযয অনুবভার্দত ৪৯৩ জনফবরয ভবধ্য ফতিভাবন ১৭৬ জন কভিকতিা/কভিচাযী কভিযত আবছন। ৩১৭ টি দ শূণ্য
যবয়বছ। পবর অর্ধদপ্তবযয স্বাবার্ফক কাম িক্রভ র্ফর্িত বে। কভিযত জনফর  শূণ্য বদয র্ফফযণ াংরগ্নী-ক রত র্ন্নবফ কযা
বরা।
(খ) অর্ধদপ্তবযয টি  এে ই অনুবভার্দত বর আদৄর্নক মন্ত্রার্ত রমভন পযাক্ম  পবটাকর্য়ায উাবত অন্তভূিি কযা য়র্ন।
পবর ভাঠ ম িাবয়য অর্পভবয াবথ বদনর্ন্দন র্চঠি ত্র  তথ্যার্দ দ্রুততায াবথ আদান প্রদান কযা ম্ভফ বে না। ঊি
ভস্যা র্নযন কবল্প ম্প্রর্ত ১টি পযাক্ম  ১টি পবটাকর্য়ায অনুবভাদন রচবয় প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
(গ) অর্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয় ২য় রশ্রণীভূি ৪২টি ভৄখ্য র্যদিবকয দ অনুবভার্দত আবছ। অর্ধদপ্তবযয জনফর কাঠাবভা
অনুবভাদনকাবর ভৄখ্য র্যিবকয অর্পবয জন্য এভ,এর,এ,এ দ যাখা য়র্ন। পবর রজরা ম িাবয় স্থার্ত ভৄখ্য র্যদিক
অর্পভবয কাম িক্রভ র্যচারনায়  র্নযাত্তা র্ফধাবন র্ফি ঘটবছ।
(ঘ) অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় ভাঠ ম িাবয়য প্রায় কর অর্প বাড়া ফাড়ীবত অফর্স্থত। যকাবযয র্নজস্ব বফবন অথফা
যকায র্নয়র্ন্ত্রত রকান াংস্থায ম্পর্ত্ত/বফবন অর্ধদপ্তবযয অর্প াংস্থান কযা রগবর কাজ কবভিয রমভন সুর্ফধা বফ অন্য
র্দবক ফাড়ী বাড়া খাবত যকাবযয র্ফপুর র্যভাণ অথ ি াশ্রয় বফ।
‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন(২য় াংবার্ধত)’’ ীল িক প্রকল্প
াট অর্ধদপ্তয
রানারী আঁ াট ফাাংরাবদবয ঐর্তয। এ রদবয জরফায়্য, ার্ন  ভাটি াট চাবলয জন্য অতযন্ত ায়ক  উবমাগী।
রদবয প্রায় ৪০ রাখ কৃলক প্রতযক্ষ  বযাক্ষবাবফ াট চাবলয উয র্নবিযীর। রভাট জনর্িয এক ঞ্চভাাং রকান না রকানবাবফ াট
 াটণ্য উৎাদন, র্যফন  ফাজাযজাতকযবণয াবথ ম্পৃি। জাতীয় অথ িনীর্তবত াট খাবতয গুরুত্ব অর্যীভ। রদবয যপ্তানী
আবয়য উবেখবমাগ্য অাং এ খাত বত অর্জিত য়। দার্যদ্র র্ফবভাচবন াট খাবতয গুরুত্ব অনস্বীকাম ি।
ফতিভাবন রদব প্রায় ৫.২০ রাখ রক্টয জর্ভবত াবটয চাল য় এফাং এ রথবক উৎার্দত াবটয র্যভাণ প্রায় ৬৮ রাখ রফর। াট
চাবল ফছবয ৪,৫০০-৫,০০০ রভিঃ টন াটফীবজয প্রবয়াজন। তন্বধ্য রদব প্রায় ১,২০০-১,৫০০ রভিঃটন াটফীজ উৎন্ন য়। প্রর্ত ফছয
২,০০০-২,৫০০ রভিঃটন ফীজ আভদানী বয় থাবক। আভদানীকৃত  রখারা ফাজায বত প্রাপ্ত ফীজ অবনকাাংবই র্নভণভাবনয য়ায়
কৃলকগণ আানুরূ পরন াবেন না। পবর াট র্ল্প ক্ষর্তগ্রস্থ বে।
াট র্বল্পয াযাবনা রগৌযফ র্পর্যবয় আনবত ফতিভান যকায ইবতাভবধ্যই ভবয়াবমাগী  ফাস্তফভখী দবক্ষ গ্রণ কবযবছ।
আদৄর্নক ির্তবত চালাফাবদয ভাধ্যবভ র্ফবজআযআই উদ্ভার্ফত ভানম্পন্ন রতালা জাবতয উচ্চ পরনীর াট  াটফীজ উৎাদবন
কৃলকবদযবক উিূিকযণ  ায়তা প্রদাবনয জন্য াট অর্ধদপ্তয ‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট
চন(২য় াংবার্ধত)’’ ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযবছ।
প্রকবল্পয র্যর্চর্তিঃ
র্বযানাভিঃ
‘‘উচ্চ পরনীর (উপী) াট  াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট চন(২য় াংবার্ধত)
ীল িক প্রকল্প।
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থািঃ
াট অর্ধদপ্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।
রভয়াদিঃ
১ জুরাই, ২০১১ বত ৩০ জুন, ২০১৬ ম িন্ত ৫(াঁচ) ফছয ।
এরাকািঃ
রদবয ৪৪টি রজরায ২০০টি উবজরা।
প্রকবল্পয ভর উবদ্দেিঃ
 রদবয াটফীবজয চার্দা পূযবণয রবক্ষ র্ফবজআযআই এফাং অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান
কর্তিক উদ্ভার্ফত নতুন উচ্চ পরনীর (উপী) রতালা জাবতয াটফীজ চালীবদয
ভবধ্য দ্রুত প্রফতিন এফাং চালী ম িাবয় উপী াটফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ 
র্ফতযবণয জন্য উন্নত প্রভের্ি স্তান্তয  ম্প্রাযণ ;
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প্রকবল্পয ভর কাম িক্রভিঃ

প্রকবল্পয প্রদত্ত সুর্ফধাদীিঃ

 উন্নত প্রভের্িবত চালাফাবদয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত ৫০,০০০ জন চালীয ৭,৫০০-১০,০০০
একয জর্ভবত প্রর্ত ফছয ১,৫০০-২,০০০ রভ: টন উপী াটফীজ উৎাদন ;
 আদৄর্নক ির্তবত চালাফাবদয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত ২ রক্ষ জন চালীয ২ রক্ষ একয
জর্ভবত প্রর্ত ফছয ৬০-৭০ রক্ষ ভণ রতালা াট উৎাদন ;
 কৃলক কর্তিক ব্যফহৃত র্নম্নভাবনয াটফীবজয স্থবর উপী াটফীজ ম িায়ক্রবভ
প্রর্তস্থান;
 াট আবয গুণগতভান উন্নয়বনয রবক্ষয াট চালীবদয ভবধ্য াট চবনয উন্নত
ির্ত/প্রভের্ি স্থানান্তয কযা ; এফাং
 একয প্রর্ত াবটয পরন বৃর্ি কবয উৎাদন খযচ হ্রা;
 উপী াট  াটফীজ উৎাদন  াট চবনয আদৄর্নক করাবকৌর ভবকি ৫
ফছবয র্নফ িার্চত ১রক্ষ চালীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান।
 আদৄর্নক ির্তবত চালাফাবদয ভাধ্যবভ প্রর্ত ফছয র্নফ িার্চত ৫০ াজায জন চালীয
৭.৫-১০ াজায একয জর্ভবত ১৫০০-২০০০ রভিঃ টন -৯৮৯৭/-৭২ রতালা
জাবতয উপী াটফীজ উৎাদন ;
 প্রর্ত ফছয র্নফ িার্চত ২ রক্ষ জন চালীয ২ রক্ষ একয জর্ভবত ৬০-৭০ রক্ষ ভণ
ভানেত রতালা াট উৎাদন ;
 উপী াট  াটফীজ উৎাদন করাবকৌর, উন্নত ির্তবত াট চন, াবটয
রশ্রণীর্ফন্যা ইতযার্দ ম্পবকি প্রর্ত ফছয র্নফ িার্চত ২০ াজায জন চালীবদয প্রর্ক্ষণ
প্রদান।
 উপী াট  াটফীজ উৎাদবনয র্নর্ভত্ত র্নফ িার্চত চালীবদয ভবধ্য কৃর্ল উকযণ
(র্বর্ত্ত  প্রতযার্য়ত াটফীজ, ায ইতযার্দ) র্ফনাভবল্য যফযা কযা ;
 াট  াটফীজ পবরয রযাগ  রাকা-ভাকড় দভবনয জন্য চালীবদয ব্যফাবযয
র্নর্ভত্ত যাে-রস্ধয়ায  কীটনাক যফযা কযা ;
 উন্নত প্রভের্িবত াট চবন উিূিকযবণ চালীবদয ভবধ্য র্যফনায  ায়ক দ্রব্যার্দ
যফযা কযা ;
 উপী াট  াটফীজ উৎাদবন উন্নত চালাফাদ ির্ত  র্যফন রযটিাং ির্তবত
াট চবন কৃলকবদয উিূিকযবণ উৎাদন ায়ক গাইড ফই র্ফতযণ, উবজরা
ম িাবয় ভাঠ র্দফ  চালী ভাবফ আবয়াজন, প্রদিনী িবট াইনবফাড ি  র্ফর
রফাড ি স্থান ইতযার্দয ভাধ্যবভ প্রচায কাম িক্রভ র্যচারনা।

২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয কভিসূর্চয আর্থ িক  ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তিঃ
(ক)
আর্থ িক অগ্রগর্তিঃ
২০১৩-১৪
অথ ি ফছবয ভর ফযাদ্দ : ১৭০১.০০ রক্ষ টাকা (ভরধন ১০০.০০  যাজস্ব ১৬০১.০০ রক্ষ)
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয াংবার্ধত ফযাদ্দ : ২৯৯৩..০০ রক্ষ টাকা (ভরধন ১০০.০০  যাজস্ব ২৮৯৩.০০ রক্ষ)
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ছাড়কৃত অথ ি : ২৯৯৩.০০ রক্ষ টাকা
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ব্যয়কৃত অথ ি : ২৮৯০.৯৬ রক্ষ টাকা
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয আর্থ িক অগ্রগর্ত : ৯৬.৫৯%
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয অব্যর্য়ত অথ ি : ১০২.০৪ রক্ষ টাকা
(খ)

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তিঃ
ম্পার্দত কাম িক্রভ
১। উপী াটফীজ উৎাদনিঃ
ক) রজরায াংখ্যা
খ) উবজরায াংখ্যা
গ) উকাযববাগী চালীয াংখ্যা
ঘ) চালকৃত জর্ভয র্যভান
ঙ) র্বর্ত্ত াটফীজ র্ফতযণ
চ) যাায়র্নক ায র্ফতযণ
ছ) কীটনাক র্ফতযণ
জ) উপী াটফীজ উৎাদন
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২০১৩-২০১৪
রক্ষযভাত্রা

অজিন

৪৪টি
২০০টি
৫০,০০০ জন
১০,০০০ একয
১৭.৫০ রভ: টন
১৫২০ রভিঃটন
২০.০০ রক্ষ টাকা
২,০০০ রভিঃ টন

৪৪টি
১৯৮টি
৪৯,৫০০ জন
৬,১৪৮ একয(পরী জর্ভ)
১৭.৫০ রভ: টন
৯০৫ রভিঃটন
ফযাি ায়া মায়র্ন
১,০৯৫ রভিঃ টন
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২। উপী রতালা াট উৎাদনিঃ
ক) রজরায াংখ্যা
খ) উবজরায াংখ্যা
গ) উকাযববাগী চালীয াংখ্যা

৪৪টি
২০০টি
২,০০,০০০ জন

ঘ) চালকৃত জর্ভয র্যভান

২,০০,০০০ একয

ঙ) প্রতযার্য়ত াটফীজ র্ফতযণ

৪৬৫ রভিঃ টন

চ) যাায়র্নক ায র্ফতযণ
ছ) কীটনাক র্ফতযণ
জ) র্যফনায  ায়ক দ্রব্যার্দ
র্ফতযণ
ঝ) উপী াটফীজ উৎাদন
৩। র্নফ িার্চত চালী প্রর্ক্ষণ:

৫০০০ রভিঃ টন
১০০ রক্ষ টাকা
৫,০০০ রট

৪৪টি
২০০টি
র্ফএর্ডর্য ০-৯৮৯৭ জাবতয ফীবজ ২,০০,০০০ জন
র্ফএর্ডর্য বাযতীয় রজআয-৫২৪ জাবতয ফীবজ-৩৭,৫০০ জন
(ম্ভাব্য)
আভদার্নকৃত বাযতীয় রজআয-৫২৪ জাবতয ফীবজ-২,৮০,০০০
জন(ম্ভাব্য)
র্ফএর্ডর্য ০-৯৮৯৭ জাবতয ফীবজ প্রায় ১,৮১,৬০০ একয
র্ফএর্ডর্য বাযতীয় রজআয-৫২৪ জাবতয ফীবজ-৩৫,৫০০একয
(ম্ভাব্য)
আভদার্নকৃত বাযতীয় রজআয-৫২৪ জাবতয ফীবজ-২,৭০,৫০০
একয(ম্ভাব্য)
১৪০৫.১০২ রভিঃ টন (র্ফএর্ডর্ বত ৫৩৫.১০৪+ আভদানীকৃত
বাযতীয় ৮৭০ রভিঃ টন)
ফযাি ায়া মায়র্ন
ফযাি ায়া মায়র্ন
১,৬৬৬ রট
াট উৎাদন কাম িক্রভ চরবছ।
১৯,৯৫০ জন

১৩ রক্ষ রফর
২০,০০০ জন

াট অর্ধদপ্তবযয অনুবভার্দত ৬০৪ বদয র্ফযীবত কভিযত  শূন্য বদয র্ফফযণ।
রশ্রণী
১
১ভ
রশ্রণী

বদয নাভ

রফতন রের
(২০০৯)

ভঞ্জুযীকৃত
দ

২

৩
২৯,০০০-৩৫,৬০০/২৫,৭৫০৩৩,৭৫০/-

ভার্যচারক
র্যচারক

২য়
রশ্রণী

৩য়
রশ্রণী

শূণ্য দ

ভন্তব্য

৪
১

কভিযত
(৩০/৬/২০১৪
তার্যবখ)
৫
*১

৬
-

২

*২

-

৭
*রপ্রলবণ কভিযত
(অর্তিঃ র্চফ)
*রপ্রলবণ কভিযত
(১ ভেগ্ম র্চফ
১ উ-র্চফ)
*রপ্রলবণ কভিযত
(১ উ-র্চফ,
১ র্িঃিঃর্চফ)

উ-র্যচারক

১৮,৫০০-২৯,৭০০/-

৪

*২

২

কাযী র্যচারক
এযার্ট্যান্ট রপ্রাগ্রাভায
াট উন্নয়ন কভিকতিা

১১,০০০-২০,৩৭০/১১,০০০-২০,৩৭০/১১,০০০-২০,৩৭০/৮,০০০-১৬,৫৪০/৮,০০০-১৬,৫৪০/৮,০০০-১৬,৫৪০/৮,০০০-১৬,৫৪০/৮,০০০-১৬,৫৪০/৮,০০০-১৬,৫৪০/-

২২
১
৪৩
৭৩
১
২
৪২
১
২
২

১৫
৪৩
৬৩
১
২৭
২
২

৭
১
১
১০
২
১৫
১
-

৮,০০০-১৬,৫৪০/-

১

রভাট ১ভ রশ্রণীিঃ
প্রার্নক অর্পায
উ-কাযী প্রবকৌরী
ভৄখ্য র্যদিক
ডাটা এর্ি সুাযবাইজায
ভন্বয় কভিকতিা
ভর্নটর্যাং এে ইবযাবরাবয়ন অর্পায

র্াফ যক্ষণ অর্পায
রভাট ২য় রশ্রণীিঃ
র্যদিক(ণ্য)
র্যদিক(াট)
াট উনরয়ন কাযী
র্র্নয়য ডাটা এর্ি অাবযটয
কাযী র্যদিক
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১
৫১

৬,৪০০-১৪,২৫৫/৬,৪০০-১৪,২৫৫/৬,৪০০-১৪,২৫৫/৬,৪০০-১৪,২৫৫/৫,৫০০-১২,০৯৫/- 54 -

১৩
৭৯
৪৬
১
১৯২

৩৩

৩
৩৭
৪৬
১৪

১৮
১০
৪২
১
১৭৮

প্রধান কাযী
যীক্ষণ কাযী
র্াফ যক্ষক
াঁট-র্রর্কায
কর্ম্পউটায অাবযটয
াঁট-ভৄদ্রাক্ষর্যক
উচ্চভান কাযী
র্াফ কাযী (উচ্চতয রের)
র্াফ কাযী (র্নম্নতয রের)
অর্প কাযী-কাভ-কর্ম্পউটায
অাবযটয
ডাটা এর্ি অাবযটয
গাড়ী চারক
ডুর্িবকটিাং রভর্ন অাবযটয
রভাট ৩য় রশ্রণীিঃ
৪থ ি এভএরএএ
রশ্রণী বন প্রযী
ঝাড়ুদায
রভাট ৪থ ি রশ্রণীিঃ
ফ িবভাট (১ভ,২য়,৩য়,৪থ ি রশ্রণী):

৫,৫০০-১২,০৯৫/৫,৫০০-১২,০৯৫/৫,৫০০-১২,০৯৫/৫,৫০০-১২,০৯৫/৫,৫০০-১২,০৯৫/৫,২০০-১১,২৩৫/৫,২০০-১১,২৩৫/৫,২০০-১১,২৩৫/৪,৭০০-৯,৭৪৫/৪,৭০০-৯,৭৪৫/-

১
৫
৫
২
১
২
১১
৪
১
৩৭

১
২
৩
১
১
৯
২
৩০

৩
২
১
১
১
২
২
১
৭

৪,৭০০-৯,৭৪৫/৪,৯০০-১০,৪৫০/৪,৭০০-৯,৭৪৫/৪,৪০০-৮,৫৮০/-

২
৫

৪

২
১

১
৪০৮
৫৫
১৫
২
৭২
৬০৪

১
১৫৪
২৭
১১
২
৪০
২৯০

২৫৪
২৮
৪
৩২
৩১৪

৪,১০০-৭,৭৪০/৪,১০০-৭,৭৪০/৪,১০০-৭,৭৪০/-

৩.৭ ফস্ত্র র্যদপ্তযিঃ
ি
১। ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অগাবনাগ্রাভ
 র্যর্চর্তভরক তথ্যাফরীিঃ
র্ল্প ভন্ত্রণারয়ভূি র্ল্প অর্ধদপ্তবযয অধীন “Directorate of Textiles” রক আরাদা কবয ০৮/০৮/১৯৭৭ তার্যবখ
ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য যার্য র্নয়ন্ত্রবণ আনা য়। ১৯৯০ াবর অফলুপ্ত বর ১৯৯২ াবর ফস্ত্র খাবতয উন্নয়বন কাম িকয ভূর্ভকা ারবনয জন্য
ি য়। ফস্ত্র র্যদপ্তয সৃর্িয য বত ফস্ত্র প্রভের্ির্ফবদয ব্যাক শূন্যতা পূযবণয রবক্ষয ফস্ত্র খাবত দক্ষ জনফর সৃর্ি
ফস্ত্র র্যদপ্তয পুনগঠিত
রফযকাযী খাবত ফস্ত্রর্ল্প কাযখানায উন্নয়বন প্রবয়াজনীয় কর ধযবনয কাম িার্দ ম্পাদন কযর্ছর। পবর ফাাংরাবদব রটক্সটাইর 
রালাক র্বল্পয উবেল  প্রায ঘবট। র্কন্তু ১৯৯৩ াবর রালবকয দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ রফাবড ি চবর রগবর ফতিভাবন একাজ ফস্ত্র র্যদপ্তবয
র্পবয এববছ। আজ রটক্সটাইর  রালাক র্ল্প এবদবয অন্যতভ প্রধান বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিনকাযী খাত। রদবয র্জর্ডর্য ৭.৮১%
এখাত রথবক আব। যপ্তানী আবয়য ৭৯.৬১% ফস্ত্র  রালাক র্ল্প খাত বত আব। আয একভাত্র ফস্ত্র র্যদপ্তবযই যবয়বছ রটক্সটাইর
প্রভের্িগত র্ক্ষায় র্র্ক্ষত দক্ষ ররাকফর। ফস্ত্র র্যদপ্তয ফতিভাবন ফস্ত্র র্ল্প খাবতয রালক কর্তিবক্ষয
(Sponsoring
Authority) দার্য়ত্ব ারন, ফস্ত্রখাবতয ভানফ ম্পদ উন্নয়বন দক্ষ জনফর সৃর্ি, র্ফর্বন্ন ম িাবয়য জন্য রটক্সটাইর ইনর্িটিউট 
কবরজ র্যচারনা কযা এফাং ফস্ত্র খাত উন্নয়বন গৃীত প্রকল্প  প্রাবনয কাজ কবয থাবক।
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্নয়ন্ত্রবণ ফতিভাবন ৭টি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (৫টি চালু, ২টি স্থার্তব্য), ৭টি রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
(৩টি চালু  ৪টি স্থার্তব্য) এফাং ৪০টি রটক্সটাইর রবাবকনার ইন্পটিটিউট যবয়বছ। রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভব ৪ ফছয রভয়ার্দ
র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং, রটক্সটাইর ইনর্িটিউটভব ৪ ফছয রভয়ার্দ র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং এফাং রটক্সটাইর
রবাবকনার ইন্পটিটিউটভব ২ ফছয রভয়ার্দ এএর্ রবাবকনার রটক্সটাইর রকা ি ফাস্তফার্য়ত বে।
এনাভ কর্ভটিয র্যবাট ি অনুাবয ফস্ত্র দপ্তবযয কাম িাফরী দুইটি বাবগ র্ফবিিঃ
(১) রফযকাযী ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব ারনিঃ যকাবযয ফস্ত্র নীর্তয পর ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ রদবক
ফবস্ত্র স্বয়াং ম্পূণ ি কযায রবক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  াংর্িি দপ্তযবক ফস্ত্র র্ফলয়ক কার্যগর্য র্ফলবয় ার্ফ িক ায়তা  যাভি প্রদান
এফাং রদব ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ণ্য উৎাদবনয রবক্ষয রফযকাযী ম িাবয় ব্যাক ফস্ত্র র্ল্প স্থাবনয র্ফলবয় কর নীর্ত র্নধ িাযবণয কাবজ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়বক যাভি  ায়তা প্রদাবনয জন্য রালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব ারন কযা।
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রালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র দপ্তবযয দার্য়ত্বিঃ




ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায র্নফন্ধন প্রদান (স্থানীয় র্ফর্নবয়াগ, রমৌথ র্ফর্নবয়াগ, ১০০% বফবদর্ক র্ফর্নবয়াগ)।
কাযখানায র্ফর্নবয়াগ বৃর্ি/ রভর্নাযীজ াংবমাজন  ম্প্রাযবণয র্ফযভান রযর্জবষ্ট্রন এয াংবাধন প্রদান।
রটক্সটাইর রভর্নাযীজ র্ববফ আভদানীকৃত ভরধনী মন্ত্রার্ত, মন্ত্রাাং ভ জরুযী র্ফবফচনায় ছাড়কযবণয জন্য
কািভ কর্তিক্ষবক সুার্য প্রদান।
র্ফযভান ফস্ত্র র্বল্পয অর্প  কাযখানায ঠিকানা র্যফতিবনয অনুবভাদন প্রদান।
র্ফযভান ফস্ত্র কাযখানায র্যচারক/ভার্রকানা র্যফতিবনয র্ফলবয় জবয়ন্ট িক রকাম্পানীয অনুবভাদন অনুমায়ী
রযকিডভূিকযণ।
ফস্ত্র র্বল্পয আভদানীকৃত ফা আভদানীতব্য কাচাঁভাবরয র্ফলবয় জটিরতা রদখা র্দবর র র্ফলবয় মথামথ কর্তিক্ষ
ফযাফয ভতাভত প্রদান
আভদানীকৃত কাচাঁভাবরয ব্যফায াংক্রান্ত ইউ,র্ প্রদাবনয রক্ষবত্র প্রবয়াজন রফাবধ কািভ কর্তিক্ষবক সুার্য
প্রদান।
ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায প্রবয়াজনীয় কাচাঁভার আভদানীয জন্য র্ল্প আইআযর্ প্রদান এফাং র্নয়র্ভতকযবণয জন্য প্রধান
র্নয়ন্ত্রক আভদানী  যপ্তানী দপ্তয ফযাফয সুার্যকযণ।
র্ল্প িট ফযাবদ্দয র্ফলবয় যাজউক ফযাফয সুার্য প্রদান।
ইনবডভর্নটি ফে অফভৄি কযবণয জন্য কািভ কর্তিবক্ষয কাবছ সুার্য প্রদান।
রমৌথ র্ফর্নবয়াগ/ ১০০% র্ফবদী র্ফর্নবয়াগ/ ািাইয়ায কর্তিক ম্পূণ ি র্ফনাভবল্য রপ্রর্যত রটক্সটাইর রভর্নাযী/
রটক্সটাইর ণ্য আভদানীয রক্ষবত্র আইর্ (ইভবাট ি াযর্ভট) প্রদাবন আভদানী  যপ্তানী র্নয়ন্ত্রবকয দপ্তবয সুার্য
কযা।










(২) ফস্ত্র প্রভের্ি র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্যচারনা, র্নয়ন্ত্রণ  তত্ত্বাফধানিঃ





র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং এয ভাধ্যবভ এর্ক্সর্কউটিব ভাবনয রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায বতযী কযা।
র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং এয ভাধ্যবভ ভধ্যভ ভাবনয রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায বতযী কযা।
র্ডবিাভা ইন জুট রটকবনারজীয ভাধ্যবভ াট র্বল্পয জন্য দক্ষ জুট রটকবনারর্জি বতযী কযা।
এএর্ রবাবকনার (রটক্সটাইর) রকাব িয ভাধ্যবভ রফ্লায ররবববরয দক্ষ জনফর বতযী কযা।

ফস্ত্র র্যদপ্তয  অর্ধনস্ত অর্পভৄিঃ
প্রধান কাম িারয়
র্ফবাগীয় কাম িারয়
রজরা কাম িারয়
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ
রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট

১টি।
৪টি।
২টি।
৭টি (৫টি চালু  ২টি স্থার্তব্য)।
৭টি (৩টি চালু  ৪টি স্থার্তব্য)।
৪০টি

(ক) প্রধান কাম িারয়িঃ ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারয়, র্ফটিএভর্ বফন (৬ষ্ঠ তরা), ৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
Web Site
E mail Address
Phone Number
Fax Number

t
t
t
t

www.dot.gov.bd
textiledepartment01@gmail.com
+88 02 9138661
+88 02 9113545

(খ) র্ফবাগীয় কাম িারয়িঃ ০৪টি
(১) র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ৩০ র্ভযপুয রযাড, ঢাকা-১২০৫, রপান : ০২-৮৬১০১১২।
(২) র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, যকাযী অর্প বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্রগ্রাভ, রপান : ০৩১-৭২৪৫৮৪।
(৩) র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ২১ ইউসুপ রযা, র্ভজিাপুয, খুরনা, রপান : ০৪১-৭২১৯৪০।
(৪) র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ৩১৫ কার্জাটা, যাজাী, রপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮।
(গ) রজরা কাম িারয়িঃ ০২টি
(১) রজরা ফস্ত্র র্যদপ্তয, র্দরারপুয, াফনা, রপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬।
(২) রজরা ফস্ত্র র্যদপ্তয, আকুয-টাকুয াড়া, টাাংগাইর দয, রপান: ০৯২১-৬৩৬৮৪।
(N)

রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজিঃ ০৭টি
(1) রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রজাযাযগি, চট্রগ্রাভ।
(2) রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্ড়য়া, াফনা।
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রফগভগি, রনায়াখারী।
ীদ আফদুয যফ রযর্নয়াফাত রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ এে র্ফ রযাড, ফর্যার।
ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, টািাইর।
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ।
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রগাারগি। (প্রকবল্পয ভাধ্যবভ স্থার্ত বে।)

(ঙ) রটক্সটাইর ইনর্িটিউটিঃ ০৭টি
(১) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, টািাইর।
(২) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয।
(৩) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, ফর্যার।
(৪) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, যাংপুয।
(৫) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, নাবটায।
(৬) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, চট্রগ্রাভ।
(৭) রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, খুরনা।
(চ) রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউটিঃ ৪০টি
যাজস্ব খাতভুি=২৮টি
১
টি.র্ব.আই, যাঙাভাটি
১৫
টি,র্ব,আই, খুরনা
২
টি.র্ব.আই, নাযায়নগি
১৬
টি,র্ব,আই, ঝারকাঠি
৩
টি.র্ব.আই, কুর্ভরস্দা
১৭
টি,র্ব,আই, মবায
৪
টি.র্ব.আই, রক্ষীপুয
১৮
টি,র্ব,আই, কুর্িয়া
৫
টি.র্ব.আই, চট্টগ্রাভ
১৯
টি,র্ব,আই, ফযগুনা
৬
টি,র্ব,আই, র্ফ-ফার্ড়য়া
২০
টি,র্ব,আই, টুয়াখারী
৭
টি,র্ব,আই, গাজীপুয
২১
টি,র্ব,আই, নাবটায
৮
টি,র্ব,আই, ভয়ভনর্াং
২২
টি,র্ব,আই, যাজাী
৯
টি,র্ব,আই, ভাদাযীপুয
২৩
টি,র্ব,আই, াফনা
১০
টি,র্ব,আই, ভৄর্ন্পগি
২৪
টি,র্ব,আই, ফগুড়া
১১
টি,র্ব,আই, নযর্াংদী
২৫
টি,র্ব,আই, যাংপুয
১২
টি,র্ব,আই, জাভারপুয
২৬
টি,র্ব,আই, র্দনাজপুয
১৩
টি,র্ব,আই, র্বযাজপুয
২৭
টি,র্ব,আই, ঠাকুযগাঁ
১৪
টি,র্ব,আই, ফাবগযাট
২৮
টি,র্ব,আই, রগাারগি
ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প
২৯
টি,র্ব,আই, ফান্দযফান
৩০
টি,র্ব,আই, খাগড়াছর্ড়
গত ৩০-০৬-২০১৪ তার্যবখ ভাপ্ত
৩১
টি,র্ব,আই, ভার্ণকগি
৩৬
টি,র্ব,আই, কক্সফাজায
৩২
টি,র্ব,আই, টাাংগাইর
৩৭
টি,র্ব,আই, র্যাজগি
৩৩
টি,র্ব,আই, র্কবাযগি
৩৮
টি,র্ব,আই, গাইফান্ধা
৩৪
টি,র্ব,আই, পর্যদপুয
৩৯
টি,র্ব,আই, নগাঁ
৩৫
টি,র্ব,আই, রনায়াখারী
৪০
টি,র্ব,আই, চাঁাইনফাফগি
২) ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াখাভবয কাম িফরীয র্ফফযণিঃ
ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধান কাম িারবয়য াখায াংখ্যা ০৬(ছয়)টি। র্নবম্ন ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াখাভবয কাম িফরীয র্ফফযণ ম িায়ক্রবভ র্রর্ফি
কযা বরা।
প্রান াখািঃ
যাজস্ব খাতভূি কভিচাযীবদয র্নবয়াগ  স্থায়ীকযণ াংক্রান্ত।
যাজস্ব খাবতয জনফর ফদরী  বদান্নর্ত।
অধীনস্থ কভিকতিাবদয ছুটি ভঞ্জুযীয প্রস্তাফ  প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ  কভিকতিাবদয মাফতীয় ছুটি ভঞ্জুযী।
াধাযন বর্ফষ্য তর্ফর  এয অথ ি ভঞ্জুযীয এফাং কর্ম্পউটায, রভাটয াইবকর প্রভৃর্ত ঋণ ভঞ্জুযী।
কভিকতিা /কভিচাযীবদয ফার্ল িক রগানীয় প্রর্তবফদন স্বাক্ষয প্রর্তস্বাক্ষয।
কভিকতিা /কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ।
কভিকতিা /কভিচাযীবদয টাইভ রের/ র্বরকন রগ্রড ভঞ্জুর্য।
কভিকতিা /কভিচাযীবদয ফার্ল িক ফর্ধ িত রফতন বৃর্ি  দক্ষতাীভা অর্তক্রভ ভঞ্জুযী।
প্রধান কাম িাযবয়য মাফতীয় ম্পবদয যক্ষণাবফক্ষন।
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৪টি র্ফবাগীয় কাম িারয়, ২টি রজরা কাম িারয়, ৬টি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ২৮টি রটক্সটাইর
রবাবকনার
ইনর্িটিউট, র্ডবিাভা ইন জুট রটকবনারর্জ, ২টি কভিসূচী  ২টি ভাপ্ত রঘার্লত প্রকবল্পয ভধ্য রভয়ার্দ ফাবজট প্রস্তুত কবয
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা এফাং ফাবজবটয ভঞ্জুর্যত্র অনুমায়ী ফাবজট র্ফবাজন কবয াংর্িি প্রর্তষ্ঠান ভব মথাভবয় রপ্রযণ
কযা।
ফাবজট প্রাক্করন প্রস্তুত কযা।
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অধীনস্থ কাম িারয়,  প্রর্তিান ভবয অর্ডট াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ কযা।
র্াফ াংক্রান্ত র্ফলবয় ভার্ক প্রর্তবফদন প্রস্ত্ত্তত কবয ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা।
র্ফর াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িার্দ ম্পন্ন কযা।
কযা ফই াংযক্ষণ, রচক র্ফতযণ  ব্যাাংক র্াফ াংযক্ষণ কযা।
রিনাযী, ইবরকর্ট্রক  অন্যান্য আনুার্তক দ্রব্য ক্রয়।
ক্রয়কৃত দ্রব্যার্দ িক ফই এ র্রর্ফি  াংযক্ষণ।
চার্দা রভাতাবফক দ্রব্যার্দ যফযা  র্রর্ফিকযণ।
র্যকল্পনা  প্রকল্প াখািঃ
রদব র্ফযভান  স্থার্তব্য র্ভর কাযখানায জন্য র্নফ িাী, ভধ্যভান  রফ্লায ররবববরয কাজ কযায জন্য ফস্ত্র র্ক্ষায় র্র্ক্ষত
দক্ষ প্রভের্ির্ফদ দক্ষ কার্যগর্য জনফর বতযী কযণ।
রফযকাযী খাবত রদব প্রর্তর্ষ্ঠত/ প্রর্তর্ষ্ঠতব্য ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায উৎাদন, উৎাদনীরতা বৃর্ি,বণ্যয গুনগত ভান
র্নয়ন্ত্রণ প্রভের্ি র্ফলবয় কার্যগর্যায়তা  যাভি প্রদান।
ফস্ত্র দপ্তবযয উন্নয়ন  নীর্ত ফাস্তফায়বনয কাজ কযা।
আই এভ ইর্ড/০৫,০৩  ভার্ক অগ্রগর্তয র্যবাট ি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা।
র্ফযভান  প্রস্তার্ফত রযর্জবিন প্রধান।
রযর্জবিন াংবাধন।
এড হুক আই আয র্ সুার্য কযা।
আই আয র্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য কযা।
এছাড়া ভার্রকানা  ঠিকানা র্যফতিন।
অথ িননর্তক ভীক্ষা াংক্রান্ত অথ ি ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা।
যকার্য র্িাবন্তয আবরাবক র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পয র্ডর্র্ প্রস্তুত কযা।
র্ডর্র্ অনুবভাদবনয জন্য মথামথ ব্যফস্থা কযা।
অনুবভাদবনয য র্ডর্র্ অনুমায়ী অনুবভার্দত প্রকবল্পয সুষ্ঠ ফাস্তফায়ন।
উন্নয়ন প্রকল্প ভবয জনফবরয কর প্রার্নক কাম িাফরী ম্পন্ন কযা।
ভার্ক এর্ডর্ ম িাবরাচনায বায র্িাবন্তয আবরাবক প্রকবল্পয অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন মথাভবয় ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা।
ভার্ক ব্যয় র্ফফযণী প্রর্তবফদন মথাভবয় ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা।
জর্য  র্যাংখান াখািঃ
জাতীয় াংবদয প্রবোত্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত স্থায়ী কর্ভটি, স্থায়ী কর্ভটিয অধীনস্থ াফ কর্ভটি,যাষ্ট্রর্ত বালণ
াংক্রান্ত কাম িফরী।
ফস্ত্র দপ্তবযয অধীনস্থ কর ফস্ত্র র্ল্প প্রর্তষ্ঠান ভব জর্য র্যচারনা কযা।
ফস্ত্র দপ্তবযয র্ফবাগীয় কাম িারয়,রজরা কাম িারয়  ফস্ত্র দপ্তয র্নয়ন্ত্রনাধীন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রটক্সটাইর
ইনর্িটিউট, রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউটভ, রথবক প্রাপ্ত ভার্ক ইভ আই এ প্রর্তবফদন াংযক্ষন 
কম্পাইইবরবনয ভাধ্যবভ বত্রভার্ক (এভআইএ) প্রর্তবফদন বতযী কযা।
ফস্ত্র দপ্তবযয ভার্ক কাম িাফরী প্রর্তবফদন,ফার্ল িক কাম িফরী প্রর্তবফদন (পুর্স্তকা) াংক্রান্ত কাম িাফরী।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ভার্ক ভন্বয় বা এফাং চার্দা রভাতাবফক অন্যান্য প্রর্তবফদন াংক্রান্ত কাম িাফরী।
যপ্তানী াখািঃ
আভদানী কযা রভর্নাযীজ এফাং অন্যান্য উাদাবনয/বণ্যয র্র্াং ডকুবভন্টগুবরা ম িাবরাচনা/যীক্ষা কবয ছাড়কযবণয জন্য
কািভ কর্তিক্ষবক সুার্য ত্র জার্য কযা য়।
যপ্তানীভখী বতযী রাাক কাযখানায জন্য ফবেড য়যায াউ এয ভাধ্যবভ কাচাঁভার আভদানীয জন্য প্রধান আভদানী 
যপ্তানী র্নয়ন্ত্রবকয দপ্তবয আই,আয,র্ জার্যয সুার্য কযা য়।
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্যদিক কর্তিক র্যদিন অনুমায়ী  প্রবয়াজনীয় কর কাগজত্র ম িাবরাচনা কবয কর যকাযী
র্ফর্ধর্ফধান প্রর্তারন াববক্ষর্ঃ র্নফন্ধন ত্র াংবাধন কযা।
কর যকাযী র্ফর্ধর্ফধান প্রর্তারন াববক্ষ নতুন বতযী রাাক কাযখানায নাবভ প্রস্তার্ফত/র্ফযভান র্নফন্ধন প্রদান কযা।

book 13-14.doc

- 58 -

ফাস্তফায়ন াখািঃ
আভদানী কযা রভর্নাযীজ ছাড়কযবণয জন্য কািভ ফযাফয সুার্য প্রদান।
ইউ,র্ সুার্য প্রদান কািভ ফযাফয।
প্রধান র্নয়ন্ত্রন আভদানী যপ্তানী দপ্তয ফযাফবয আই, র্ সুার্য প্রদান।
র্নফন্ধন ত্র াংবাধন (ভারাভার র্যফতিন, ঠিকানা র্যফতিন, রভর্নাযীজ এয াংখ্যা র্যফতিন, র্নয়র্ভত জনফ, র্ফর্নবয়াগ
র্যফতিন ইতযার্দ)
ফস্ত্র র্বল্পয ভর্ন্বত উন্নয়বনয রবক্ষয ফস্ত্র নীর্ত, র্ল্পনীর্ত আভদানী  যপ্তানী অন্যান্য র্ফর্ধভারা প্রণয়ন াংক্রান্ত মাফতীয়
কায্যি ম্পাদন  প্রবমাজয রক্ষবত্র কার্যগর্য ভতাভত রপ্রযণ কযণ।
এভআই াখািঃ
ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত রটক্সটাইর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ভবয র্ক্ষায কাম িক্রভ তদাযকীকযণ।
প্রর্তষ্ঠান ভ এরাকায চার্দা অনুমায়ী স্থান র্নফ িাচন  স্থানান্তকযণ।
র্ডবিাভা এফাং র্ফএর্ রকাব ি ছাত্র ছাত্রীবদয বর্তি াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী।
উবয় প্রর্তষ্ঠাবনয একাবডর্ভক কাম িাফরী ম্পাদবন াংর্িষ্ঠ প্রর্তষ্ঠানভবক ায়তাকযণ।
ভন্ত্রণারয়, র্ফশ্বর্ফযারয় এফাং ফাকার্বফা এয র্ত একাবডর্ভক াংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পাদবন রমাগাবমাগকযণ।
3.

২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয উবেখবমাগ্য অগ্রগর্ত/কাম িক্রভ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক উবিাধনিঃ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ০৮/১০/২০১৩ তার্যবখ রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদবয র্বর্ত্তপ্রস্তাফ স্থান কবযবছন।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ০৩/০৯/২০১৩ তার্যবখ রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, যাভৄ, কক্সফাজায প্রর্তষ্ঠানটি উবিাধন
কবযবছন।
০৫/১১/২০১৩ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, নগাঁ প্রর্তষ্ঠানটি নফর্নর্ভিত বফন উবিাধন
কবযবছন।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৫/০১/২০১৪ তার্যবখ
রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, গাইফান্ধা প্রর্তষ্ঠাবনয নফর্নর্ভিত বফন
উবিাধন কবযবছন।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রী কর্তিক র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান র্যদিনিঃ

২৪/০১/২০১৪ তার্যবখ ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  টির্বআই, গাইফান্ধা র্যদিন
কবযবছন ।
গত ০২/০২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয় ফস্ত্র র্যদপ্তয,
র্ফটিএভর্  ফাাংরাবদ তাঁত রফাবড িয কভিকতিাগবণয বি ভতর্ফর্নভয় কবযবছন
ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী গত ২২/০২/২০১৪ তার্যবখ
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রনায়াখারী 
রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, রনায়াখারী প্রর্তষ্ঠান দুইটি র্যদিন কবযবছন।

য়ানি ার্বিিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধান কাম িারবয় রালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য একটি
য়ানি ার্বি চালু কযা বয়বছ। ফস্ত্র  রাাক র্ল্প ভার্রক/কভিকতিাগণবক য়ানি ার্ববয ভাধ্যবভ রম
ভস্ত রফা প্রদান কযা বে তা র্নম্নরূ:
 ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায ভার্রক/উবযািাবদয কার্যগর্য  অন্যান্য ভস্যায রপ্রর্ক্ষবত যাভি  ভাধান দান।
 রফা প্রতযাী ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায আবফদনভ মাচাই ফাছাই কযা, ার্বি রডর্রবাযীয ম্ভাব্য তার্যখ
কাযখানা কর্তিক্ষবক প্রার্প্ত স্বীক্ষায ত্র রদয়া এফাং ঠিক আবফদন র্নর্দ িি রকবন রপ্রযণ কযা।
 কাজটি কত তার্যবখ ম্পন্ন কযবত বফ তা াংর্িি কভিকতিাবক তকীকযণ কবয র্নধ িার্যত ভবয়য ভবধ্য কাজটি
ম্পন্ন কযত: র্চঠি ত্র রডর্রবাযী রদয়া।
 ‘‘য়ান ি ার্বি’’ এয অর্পায রটর্রবপাবন, াক্ষাবত ফ ি প্রকায প্রবয়াজনীয় তথ্য াংর্িিবদয যফযা
কযবছন, র্জজ্ঞাায জফাফ র্দবেন।
 রফা গ্রীতাবদয রালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র র্যদপ্তবয ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায অনুকূবর র্ক র্ক রফা প্রদান কযা
য় এফাং ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য রকান কাবজ র্ক র্ক কাগজ রাবগ/
রচকর্রি ইায একটি ধাযণা আগত রফা গ্রীতাবদয রদয়া য়।

য়ানি ার্বি রন্টাবযয ভাধ্যবভ এ ম িভত্ধ রভাট ২৯০৮টি আবফদন র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ, এফাং ৪৩৯ রটক্সটাইর ৩৭৫টি 
গাবভিন্ট কাযখানাবক রফা প্রদান কযা বয়বছ।
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ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয প্রাপ্ত আবফদনত্র  র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা
ক্রিঃ
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬

৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

র্ফলয়

প্রস্তার্ফত রযর্জবষ্ট্রন
রযর্জবষ্ট্রন
রভর্ন ছাড়কযবনয সুার্য
এডক আই আয র্’য সুার্য
আই আয র্ র্নয়র্ভতকযবনয সুার্য
রযর্জবষ্ট্রন াংবাধন (র্ফর্বন্ন কাযবণ,
রমভন-ভার্রকানা র্যফতিন, ঠিকানা
র্যফতিন, র্ফর্নবয়াগ র্যফতিন, রভর্নাযীজ
াংখ্যা র্যফতিন ইতযার্দ)
অনার্ত্ত ত্র
ইউটিরাইবজন াযর্ভন (ইউ র্)
সুার্য
ইভবাট ি াযর্ভন (আই র্)সুার্য
আই আয র্’য ঠিকানা র্যফতিন’য সুার্য
রডপাড ি রবভন্ট
কাযখানায িট ফযাদ্দ
য়াকি াযর্ভট/র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত
ত্র
ি
কবম্পার্জট াটির্পবকট
রভাট

চরর্ত ভা (জুন/১৪)

০১/০৩/২০১৪ বত
৩০/০৬/২০১৪ ম িভত্ধ
প্রার্প্ত
র্নষ্পর্ত্ত

শুযম্ন বত ৩০/০৬/২০১৪
ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত
প্রার্প্ত
র্নষ্পর্ত্ত

প্রার্প্ত

র্নষ্পর্ত্ত

০৬
০১
১৭৩
০৩
০৩
১৬

০৩
০
১৭৩
০২
০
১২

২৭
৮
৬৬৪
১৬
১১
৬৮

১৭
৯
৬৫৮
২১
১৮
৫১

১৩৩
৭৫
২১০৩
১৫৯
১৩৮
৩৭০

১০২
৫৫
২০২৬
১২৯
১০৫
২৮৭

০২
০২

০২
০২

১০
১৪

১১
১৪

৯৪
৫৭

৯৪
৫৫

০
০১
০১
০
০

০
০১
০১
০
০

০
০১
১৩
১২
০৩

০
০১
১০
১০
০৩

১৪
২১
১৫
১২
৩

১২
১৭
১২
১০
৩

০

০
১৯৬

০১
৮৪৮

০১
৮২৪

১
৩১৯৫

১
২৯০৮

এ দপ্তবযয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য কভিকতিাগণ ০১/৭/২০১৩ রথবক ৩০/৬/২০১৪ ম িন্ত রটক্সটাইর র্ফলয়ক ৫১৯টি র্ল্প কাযখানা
র্যদিন কবযবছন, রালবকয কাবজয শুরু রথবক এ ম িন্ত রভাট ৫৪৪টি র্ল্প কাযখানা র্যদ িন কবযন।
রালক কর্তিবক্ষয কাবজয
শুরু বত ৩০/৭/২০১৪ ম িন্ত রভাট ৪২,০৯,২৩০ টাকা র্ফর্নবয়াগ র্প আদায়  জভা কযা বয়বছ।
 গত ০৫/০৫/২০১৪ তার্যবখ ভর্ন্ত্রর্যলবদ রালক কর্তিবক্ষয র্নম্নরূ াংজ্ঞা র্নধ িাযণ কবযবছ এফাং রালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র
র্যদপ্তযবক পুনযায় দার্য়ত্ব রদয়া বয়বছ।
যীক্ষায পরাপরিঃ
এ ম িন্ত ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়ন্ত্রণাধীন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভ রথবক রভাট ২৩২ জন র্ফএর্ ইন
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং যীক্ষায় অাংগ্রণ কবযবছ, া কবযবছ ১৮৪ জন। তবফ ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয
২০১৪ াবরয র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং এয পরাপর প্রকাবয অবক্ষায় যবয়বছ।

২০১৩ াবর ৭৯২ জন র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং  র্ডবিাভা ইন জুট রটকবনারজী যীক্ষায় অাংগ্রণ কবযবছ, তায
ভবধ্য ৭১৯ জন া কবযবছ।
২০১৪ াবর ২৭২৬ জন যীক্ষাথীয ভবধ্য ২৩৫৯ জন এএর্ রবাবকনার রটক্সটাইর া কবযবছ।
রটক্সটাইর র্ফশ্বর্ফযারবয়য ভাধ্যবভ রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভবয একাবডর্ভক প্রর্ফর্ধ, রকা ি স্ট্রাকচায  র্বরফা
আবগ্রড কযা বয়বছ।

জনফর র্নবয়াগ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ১০ জন কভিকতিা  ১৪ জন কভিচাযী রভাট ২৪ জন জনফর র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ
এফাং উন্নয়ন প্রকবল্প ৫ জন কভিকতিা  ১২ জন কভিচাযী রভাট ১৭ জন জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ।
 বদান্নর্তিঃ ১৫ জন কভিচাযীয বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ।

যাজস্ব ফাবজটিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত ফযাদ্দ ২২ রকাটি ৬৬ রক্ষ ৮৮ াজায টাকা। জুরাই/১৩
বত জুন/১৪ ম িন্ত ব্যয় ২২ রকাটি ২৭ রক্ষ ৬৪ াজায ৩৮২ টাকা। মা ফযাবদ্দয ৯৮.২৭%।
অনুন্নয়ন কভিসূচীিঃ ১টি। ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ ১১৯.০০ রক্ষ টাকা, ব্যয় ১১৯.০০ রক্ষ টাকা, অগ্রগর্ত ১০০%।
ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ
রদবয অবযন্তবয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০জন কভিকতিা/কভিচাযীবক এনএর্র্ড, আযর্এটির্, অথ ি ভন্ত্রণারবয়য
ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ এফাং র্ফবদব ২ জন কভিকতিাবক প্রর্ক্ষবণ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয এ র্যদপ্তবযয যাজস্ব  উন্নয়ন প্রকবল্পয ১২৬ জন কভিকতিা, কভিচাযী  র্ক্ষকবক ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ
রদয়া বয়বছ।

২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয এ র্যদপ্তবয রভাট ১১,১৪১টি র্চঠিত্র ায়া রগবছ, ১০,১২৯টি র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ; অগ্রগর্তয ায
৯০.৯২%।

গত ০৬/০৬/২০১৪ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য a2i রপ্রাগ্রাবভয অধীনস্থ ার্বি ইবনাববন পাে এয়াড ি ায়া রগবছ।

গত ০৩/০৭/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারবয়য Challenges in Offering Services র্ফলবয় একটি
কভিারা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
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২টি নতুন প্রকল্প অনুবভাদনিঃ গত ০৫/১১/২০১৩
তার্যবখ রগাারগি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান প্রকল্প এফাং
রগৌযনদী রটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকল্প একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ।
 উন্নয়ন প্রকল্পিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অধীবন ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প এফাং ১ টি কভিসূচী চরভান র্ছর।
 উন্নয়ন ফাবজটিঃ
ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অধীবন চরভান ১০টি উন্নয়ন প্রকবল্পয ফযাদ্দ ৯৬ রকাটি ৫৯ রক্ষ টাকা। জুরাই/১৩-জুন/১৪
িন্ত
ম ব্যয় ৯৫ রকাটি ৭০ রক্ষ ৯ াজায ৩১ টাকা। মা ফযাবদ্দয ৯৯.০৯%।
জর্ভ অর্ধগ্রণিঃ ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ৬ একয ১২ তক জর্ভ অর্ধগ্রণ কযা বয়বছ।
ি
র্নভিাণ কাজিঃ ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ৪৫,৬৫৫ ফগর্ভটায
র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
আফাফত্র  রভর্নাযীজিঃ ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ১৪৭৫টি আফাফত্র এফাং ৩৩৫টি রভর্নাযীজ ক্রয় কযা বয়বছ।

উন্নয়ন প্রকবল্পয কভিারািঃ ‘‘১০টি রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান’’ প্রকবল্পয আতায় একটি কভিারা
১০/০৬/২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।

ভাপ্ত প্রকল্পিঃ ৩টি প্রকল্প  ১টি কভিসূচী পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।

প্রস্তার্ফতিঃ  এর্ডর্বত ফযাদ্দীন প্রকল্পভিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২০টি প্রকল্প প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
4. ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভৄবয র্ফস্তার্যত তথ্যাফরীিঃ
(ক) চরভান প্রকল্পভিঃ
ক্রিঃ নাং
প্রকবল্পয নাভ
১।
১০টি রটক্সটাইর রবাবকনার
ইনর্িটিউট স্থান প্রকল্প
জুরাই/২০০৬ বত জুন/২০১৪ ম িন্ত
২।
‘‘ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নর্য়ার্যাং
কবরজ’’ জুরাই/২০০৬ বত জুন/২০১৪
ম িন্ত
৩।
‘‘রজাযাযগি রটক্সটাইর ইনর্িটিউটবক
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ
উন্নীতকযণ’’
জুরাই/২০০৬ বত জুন/২০১৪ ম িন্ত

চরভান প্রকল্পভবয ফতিভান অফস্থা
জুন/২০১৪ াবর প্রকল্প ০৩(র্তন)টি পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।

ক্রিঃ নাং
প্রকবল্পয নাভ
৪।
‘‘াফনা রটক্সটাইর
ইনর্িটিউটবক াফনা রটক্সটাইর
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ
উন্নীতকযণ’’
জুরাই/২০০৬ বত জুন/২০১৫

৫।

৬।

চরভান প্রকল্পভবয ফতিভান অফস্থা
ছাত্রী রাবির কাজ চরভান যবয়বছ। প্রায় ৩৫% কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
ছাত্র রাবির কাজ চরভান। র্নভিাণ কাজ র্ডবম্বয/২০১৪ এয ভবধ্য রল বফ। প্রায় ৯৫% কাজ
ম্পন্ন বয়বছ।
য়াকি কাভ রাইবেযী কাজ চরভান। আগি/২০১৪ এয ভবধ্য রল বফ। প্রায় ৯৮% কাজ
ম্পন্ন বয়বছ।
িাপ ডযবভটর্য কাভ রকায়াটায কাজ চরভান। আগি/২০১৪ এয ভবধ্য রল বফ। প্রায় ৯৫% কাজ
ম্পন্ন বয়বছ।
ভর্জদ ম্প্রাযণ কাজ ভাপ্ত। র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ। প্রায় ৯৫% কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
অবযন্তযীণ যাস্তায কাজ চরভান। জুন/২০১৫ এয ভবধ্য রল বফ। প্রায় ৫০% কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
‘‘র্ঝনাইদ রটক্সটাইর
একাবডর্ভক র্ফর্ল্ডাং এয ৬ষ্ঠ তরায ছাদ ঢারাই এয কাজ ম্পন্ন, র্পর্নর্াং এয কাজ চরভান প্রায়
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান’’
৮৫% কাজ ভাপ্ত। ফাউোযী য়ার এয ৯৫% কাজ ম্পন্ন। ফবয়জ রাবিবরয ৫ভ তরায ছাদ
জুরাই/২০১১বত জুন/২০১৫ ম িন্ত ঢারাই ম্পন্ন, র্পর্নর্াং চরভান ৮৫% কাজ ম্পন্ন। এডর্ভন্পবট্রটিব কাভ একাবডর্ভক বফবনয
প্রায় ৪০% কাজ ম্পন্ন, ৩য় তরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন বয়বছ। ভাটি বযাবটয কাজ চরভান, ১৫%
ম্পন্ন বয়বছ।
‘‘রফগভগি রটক্সটাইর
ছাত্রী রাবিবরয ভাটি বযাবটয কাজ ভাপ্ত। রফ্লাবয ফার্র বযাট কাজ চরভান। রগ্রট র্ববভয তরায
ইনর্িটিউটবক রটক্সটাইর
কাজ ম্পন্ন। র্যজাযবায এফাং রপটি ট্যাাংবকয কাজ ভাপ্ত। ৮টি রভর্ন এয ভবধ্য ৬টি রভর্ন
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ
এয কর্ভর্নাং কযা বয়বছ এফাং ২টি রভর্বনয কর্ভর্র্নাং ফাকী যবয়বছ।
উন্নীতকযণ’’
জুরাই/২০১০ বত জুন/২০১৫
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৭।

‘‘৪টি রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’
নববম্বয/২০১০বত জুন/২০১৫
(াংবার্ধত)

৮।

‘‘ফর্যার রটক্সটাইর
ইনর্িটিউটবক ীদ আফদুয যফ
রযর্নয়াফাত রটক্সটাইর
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ
উন্নীতকযণ’’
জুরাই/২০১০বত জুন/২০১৫

৯।

‘‘রগাারগি রটক্সটাইর
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান’’
জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৭

১০।

‘‘রগৌযনদী রটক্সটাইর
ইনর্িটিউট স্থান’’প্রকল্প
জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৬

১। খুরনািঃ খুরনা রটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থাবনয জন্য ফটিয়াঘাটা উবজরাধীন রখারাফার্ড়য়া
রভৌজায় ৩.০০ (র্তন) একয ভূর্ভ রজরা প্রাবকয কাম িারয় ১৩/২০১২-১৩ নাং এর এ রকব জর্ভ
গত ১২/০১/২০১৪ ইাং তার্যবখ স্তান্তয/গ্রণ এয দখর বুবঝ রনয়া বয়বছ। প্রকবল্পয রর-আউট
মাফতীয় স্থাতয নকা ায়া র্গবয়বছ। বয়র রটি  র্ডর্জটার াববি ম্পন্ন বয়বছ, বয়র
রটি এয র্যবিাট বন্তালজনক না য়ায় পূনযায় কযা বে। খড়া ভািায িান বতযী বয়বছ,
স্থাতয অর্ধদপ্তয বত Boundary wall এয র্ডজাইন ম্পন্ন বয়বছ। Boundary
wall এয রটোয আফান কযা বয়বছ। র্নভিাণ কাজ শুরু য়র্ন। প্রকবল্পয স্ট্রাকচাযার র্ডজাইন
র্যফতিবনয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ।
২। নাবটাযিঃ নাবটায রটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান প্রর্তষ্ঠানটিয ীভানা প্রাচীবযয র্নভিাণ কাজ
৮৭% ভাপ্ত বয়বছ। একাবডর্ভক কাভ প্রার্নক বফবনয প্রথভতরায ছাঁদ ঢারাইবয়য কাজ ভাপ্ত
বয়বছ, র্িতীয় তরায ছাদ ঢারাই এয প্রস্ত্ত্তর্ত চরবছ। ডযবভটযী বফবনয
Foundation
ভাপ্ত বয়বছ,
রগ্রট ফীবভয ঢারাই ম্পন্ন বয়বছ। কাবজয ফাস্তফ অগ্রগর্ত ২৫% ।
৩। চট্টগ্রাভিঃ রটক্সটাইর ইন্পটিটিউট, চট্টগ্রাভ প্রর্তষ্ঠানটিয স্থায়ী বফন র্নভিাবণয জন্য
র্ফটিএভর্’য ১.২৪ একয এফাং র্ফবজর্’য ১.৭৬ একয জর্ভ রভাট ৩.০০ একয জর্ভয দখর ফস্ত্র
র্যদপ্তয এয কাবছ স্তান্তয কযা বয়বছ। প্রর্তষ্ঠানটিয ীভানা প্রাচীয র্নভিাবণয কাজ ৪০% ভাপ্ত
বয়বছ এফাং প্রার্নক কাভ একাবডর্ভক কাভ য়াকি বফবনয র্নভিাণ কাজ ২৭% অগ্রগর্ত
বয়বছ। ১ভ তরায ছাদ ঢারাই বয়বছ। কাবজয ফাস্তফ অগ্রগর্ত ২৫%।
৪। যাংপুযিঃ গত ২৮/০২/২০১৩ ইাং তার্যবখ যাংপুয রটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থাবনয র্নর্ভত্ত ীভানা
প্রচীবযয র্নভিাণ ৯৫% ভাপ্ত বয়বছ। ভর্রা রাবির  ডযবভটযী বফন এয ২য় তরায ছাদ
ঢারাই কাজ ম্পন্ন বয়বছ। ফতিভাবন র্পর্নর্াং এয কাজ চরভান। প্রায় ৬০% কাজ ভাপ্ত বয়বছ।
Brick wall এয িািায চরবছ। একাবডর্ভক কাভ য়াক কাভ প্রার্নক বফবনয রগ্রড
ফীবভয ঢারাই ম্পন্ন বয়বছ। ১৭% অগ্রগর্ত বয়বছ, ফবয়জ রাবিবরয Notification of
Award রদয়া বয়বছ। ফাস্তফ অগ্রগর্ত ৩০% , আর্থ িক অগ্রগর্ত ১৭৯.২৫ রক্ষ (৬.২৮%) ।
২.৮৬ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ ম্পন্ন বয়বছ। ১৪ তাাং অর্তর্যি জর্ভ অর্ধগ্রণ প্রর্ক্রয়াধীন।
একাবডর্ভক বফন  য়াকি কাভ রাইবেযী এফাং অর্পা ি ডযবভটযী  ভর্জদ নকা
যফযা কযা বয়বছ। র্কন্তু ‘‘এ’’  ‘‘র্ফ’’ টাই অর্পা ি রকায়াট িায, িাপ রকায়াট িায এয খড়া
নক্া বতযী বয়বছ র্ঘ্রই দার্খর কযা বফ ভবভি প্রকল্প র্যচারক জার্নবয়বছণ। রগি াউ, ীদ
র্ভনায, অর্ডটর্যয়াভ এয নকা এখন যফযা কযা য় নাই। রভর্ন টুর পযাক্টযীবক ১১.৯৮
রকাটি টাকায রভর্ন ক্রবয়য য়াকি ডায রদয়া বয়বছ, তায ভবধ্য ১০০% রভর্ন যফযা কযা
বয়বছ। রভর্ন স্থাবনয কাজ চরভান, রািল্যার্োং ইন্পবকন কর্ভটি র্যদিন কবযবছ।
প্রকল্পটি নতুন অনুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয অধীবন জর্ভ অর্ধগ্রবণয র্নর্ভত্ত গত ২৯/০৬/২০১৪
তার্যবখ রজরা ভূর্ভ ফযাদ্দ কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ এফাং ৩০/০৬/২০১৪ইাং তার্যবখ ম্ভাব্যতা
মাচাই কযা বয়বছ। জনফবরয দ াংযক্ষন  জনফর র্নবয়াবগয অনুভর্ত ায়া র্গবয়বছ এফাং
র্ফজ্ঞর্প্ত রদয়া বয়বছ। ীঘ্রই র্নবয়াগ কর্ভটিয বা আফান কযা বফ। অথ ি প্রার্প্ত াববক্ষ
মানফান ক্রয় কযায জন্য ভন্ত্রণারয় বত র্নবদ ি প্রদান কযায র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
প্রকবল্পয অনুকূবর অবথ িয রকাড অনুবভাদন ায়া র্গবয়বছ। ২০১২-১৩ অথ ি ফছব াংবার্ধত
এর্ডর্বত প্রকল্প কভিসূচী ফাস্তফায়বনয জন্য ১৬৬.০০ রক্ষ টাকা র্ছর, ব্যবয়য র্যভাণ ১৬৬.০০
রক্ষ টাকা। অগ্রগর্তয ায ১০০%। ২০১৪-১৫ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ ৮০০.০০ রক্ষ টাকা। প্রথভ
র্কর্স্তয অথ ি ছাবড়য প্রস্তাফ ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
প্রকল্পটি নতুন অনুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয অনুকূবর ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয াংবার্ধত ফাবজবট
৮০.০০ রক্ষ টাকায ফযাদ্দ র্ছর। ২০১৪-১৫ অথ ি ফছবয ফযাদ্দ ৫০০.০০ রক্ষ টাকা। প্রথভ র্কর্স্তয
অথ ি ছাবড়য প্রস্তাফ ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।

(খ) প্রস্তার্ফত প্রকল্পভৄিঃ
ক্র: নাং
প্রকবল্পয নাভ  ফাস্তফায়ন কার
(অগ্রার্ধকায
(প্রধান প্রধান অি)
ক্রভ)
১ (অগ্রািঃ মবায  রনত্রবকানা রজরায়
ক্রভ ০১) ‘‘২টি রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’
(জুরাই/১৩ বত জুন/২০১৭)
(জনফর, আফাফত্র, রভর্নাযীজ
অফকাঠাবভা র্নভিাণ)
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প্রকবল্পয ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)

ফতিভান অফস্থা

১২০০০.০০

৩০/০৯/২০১৩ তার্যবখ প্রকল্প ভল্যায়ন কর্ভটিয (র্ইর্) বা
র্যকল্পনা কর্ভবন অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায র্িাভত্ধ অনুমায়ী
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২৫/১১/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র 
পূণগঠিত
াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
বত ৩০/১২/২০১৩ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়।
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২ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০১)

‘‘রবারা রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’ (জুরাই/১৩ বত
জুন/২০১৭) (জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিান)

৮৯৯৩.০০

৩ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০১)

‘‘রারভর্নযাট রটক্সটাইর
ইনর্িটি স্থান’’ (জুরাই/১৩
বত জুন/২০১৬) (জনফর,
আফাফত্র, রভর্নাযীজ,
অফকাঠাবভা র্নভিান)

৯০৯২.৭৪

৪ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০২)

‘‘২৩টি রটক্সটাইর রবাবকনার
ইনর্িটিউট স্থান’’
(জুরাই/১৪ বত জুন/২০১৮)
(জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

২১৬৩৪.০০

৫ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০২)

‘‘াযার্স্ত রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’ (জুরাই/১৪ বত
জুন/২০১৮)
(জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

৭৪৭০.০০
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ি র্ডর্র্ ২৭/০৬/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র 
ফস্ত্র র্যদপ্তয বত পূণগঠিত
াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। প্রকল্পটিয অনুকূবর অথ িায়বনয
র্নশ্চয়তায প্রদাবনয র্ফলবয় ১০/০৯/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারয় বত অথ ি ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয়য স্মাযক -২৯৭, তার্যখ ০৯/০১/২০১৪ অনুমায়ী অথ ি
ভন্ত্রণারবয়য, অথ ি র্ফবাগ স্মাযক নাং- ০৭.১১৪.০২০.২৪.০০
.০০৯.২০১০(অাং-২).১৪১,০৬/১০/২০১৩ রভাতাবফক প্রকল্পটিয
অনুকূবর অথ িায়বনয র্নশ্চয়তা ায়া র্গবয়বছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
বত ১৮/২/২০১৪ ইাং তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়।
র্যকল্পনা কর্ভন বত ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফছবয প্রকল্পটি
প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। ফস্ত্র
ি
র্যদপ্তয বত প্রকল্পটি পুনযায় প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য পূণগঠিত
র্ডর্র্ ২২/০৫/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা
বয়বছ। গত ১৭/০৭/২০১৪ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবনয আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাবগ র্ইর্ বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। বায
ি
র্িান্ত অনুমায়ী র্ডর্র্ পুনগঠবনয
কাজ চরভান।
অথ ি র্ফবাবগ ১২/০৯/২০১৩ তার্যবখ জনফর র্নধ িাযণী বা অনুর্ষ্ঠত
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয
য়। উি বায র্িান্ত অনুমায়ী পূণগঠিত
বত ২৮/১০/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়।
যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ২৫/১১/২০১৩ তার্যবখ
র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য স্মাযক
নাং-২৪.০২.০০০০.২০৪.১৪.০৫৫.১২-২৯০,০৭/০১/২০১৪ অনুমায়ী
জানা মায়,আর্থ িক াংকরন না থাকায় ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয
প্রকল্পটি প্রর্ক্রয়াকযণ কযা ম্ভফ বে না। অবথ িয র্নশ্চয়তা র্ফলবয়
ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ১৭/২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ত্র
রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ২২/০২/২০১৪
তার্যবখয বা অনুমায়ী প্রকল্পটি প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারয় বত র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। র্ডর্িউর্ড
ি কবয রপ্রযবণয জন্য
রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্ পূনগঠন
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ফস্ত্র র্যদপ্তবয ত্র রদয়া বয়বছ।
ি এয কাজ প্রর্ক্রয়াধীন।
র্ডর্র্ পূনগঠন
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত অন্তভূিি থাকায় ২৪/০৯/২০১৩
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত পূণগঠিত
রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত
০৬/১১/২০১৩ তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারবয়য স্মাযক -২৫০, তার্যখ ১৮/১২/২০১৩ অনুমায়ী জানা
মায় রম, র্যকল্পনা কর্ভবনয স্মাযক নাং- ২০.২১১.০৭
.০০.০০.২৪.২০১৩-২১, ০৪/১২/২০১৩ অনুমায়ী প্রকল্পটি আর্থ িক
ীভাফিতায কাযবণ প্রর্ক্রয়াকযণ ম্ভফ বে না। অবথ িয র্নশ্চয়তা
র্ফলবয় ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ১৭/২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় ত্র রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য
২২/০২/২০১৪ তার্যবখয বা অনুমায়ী প্রকল্পটি প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়।
ি কবয
র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্ পূনগঠন
রপ্রযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ফস্ত্র র্যদপ্তবয ত্র রদয়া
য়। র অনুমায়ী র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্
ি কবয ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২৩/০৬/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
পূনগঠন
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। স্থান র্নফ িাচবনয জন্য ৩০/০৬/২০১৪
তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় বা অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায় দুই
ধাব প্রকল্প ফাস্তফায়বনয র্িান্ত গৃীত য়। রই অনুমায়ী ১৩টি 
১১টি রটক্সটাইর রবাবকনার ইন্পটিটিউট স্থান ীল িক প্রকবল্পয
র্ডর্র্য কাজ চরভান।
২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত অন্তভূিি থাকায় ২৮/১০/২০১৩
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত পূণগঠিত
রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ২৫/১১/২০১৩
তার্যবখ র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। অবথ িয র্নশ্চয়তা
র্ফলবয় ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ১৭/২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট

‘‘র্দনাজপুয রটক্সটাইর
ইনর্িটিউটবক র্দনাজপুয
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ
উন্নীতকযণ’’
(জুরাই/১৩ বত জুন/২০১৬)
(জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

৬৯৭৪.১৮

৭ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০৩)

‘‘জাভারপুয রটক্সটাইর
ইনর্িটিউট স্থান’’ (জুরাই/১৩
বত জুন/২০১৭) (জনফর,
আফাফত্র, রভর্নাযীজ,
অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

৭৪৪০.০০

৮ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০৩)

‘‘যানজয রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’ (জুরাই/১৩ বত
জুন/২০১৭) (জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

৭৪০০.০০

৯

‘‘গাইফান্ধা রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’ (জুরাই/১২ বত
জুন/২০১৬) (জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

৭৪৪০.০০

১০

‘‘ফগুড়া রটক্সটাইর ইনর্িটিউট
স্থান’’ (জুরাই/১৩ বত
জুন/২০১৭) (জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিান)
ইনযান্পবভন্ট র্দ রকায়ার্রটি অফ
রটক্সটাইর এডুবকন এে
র্ডর্জটারাইবজন অফ র্ডটি
(জুরাই/১৩ বত জুন/২০১৬)

৭৪৪০.০০

৬ (অগ্রািঃ
ক্রভ-০২)

১১
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ভন্ত্রণারবয় ত্র রপ্রযণ কযা য়। যফতীবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য
২২/০২/২০১৪ তার্যবখয বা অনুমায়ী প্রকল্পটি প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়।।
ি কবয
র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্ পূনগঠন
রপ্রযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ফস্ত্র র্যদপ্তবয ত্র রদয়া
ি র্ডর্র্ গত ৩০/০৬/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয
বয়বছ। পূনগঠিত
বত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
র্ইর্ বায র্িান্ত অনুমায়ী প্রকল্পটি র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ
কযা য়। যফতীবত ১৪/১১/২০১৩ তার্যবখয ফস্ত্র  াট
ি র্ডর্র্ ১৭/১২/২০১৩
ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ ি অনুাবয পূণগঠিত
তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়।।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ১৮/২/২০১৪ ইাং তার্যবখ র্যকল্পনা
কর্ভবন রপ্রযণ কযা য়। র্যকল্পনা কর্ভবন গত ০২/০৬/২০১৪
তার্যবখ প্রকল্পটিয উয পুণযায় র্ইর্ বা অনুর্ষ্ঠত য়। র্ইর্
ি এয কাজ প্রর্ক্রয়াধীন
বায র্িান্ত অনুমায়ী র্ডর্র্ পূণগঠন
‘‘ফক্সীগি রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউটবক রটক্সটাইর
ইন্পটিটিউবট উন্নীতকযণ’’ ীল িক উন্নয়ন প্রকল্প নাবভ ২০১৩-২০১৪
াবরয এর্ডর্বত অন্তভূিি যবয়বছ। র্কন্তু ভন্ত্রণারবয়য স্মাযক নাংফাভ/র্যিঃ-১/ফিঃদিঃ/২টিবটক্সিঃ-৩১/ ২০০৭/৯৮১; তার্যখিঃ
২৮/০৪/২০১৩ অনুমায়ী উি প্রকবল্পয নাভ ‘‘জাভারপুয রটক্সটাইর
ইন্পটিটিউট স্থান’’ ীল িক প্রকল্প র্নবদ িনা থাকায় প্রকল্পটিয উয
মাচাই ফাছাই কর্ভটিয বা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় অনুর্িত বয়বছ।
ি র্ডর্র্
উি বায র্িান্ত অনুমায়ী ফস্ত্র র্যদপ্তয বত পূণগঠিত
০২/০১/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়।
যফতীবত প্রকল্প এরাকা াংবাধন কবয পুনযায় ফস্ত্র র্যদপ্তয বত
ি র্ডর্র্ ২০/০১/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
পূণগঠিত
রপ্রযণ কযা য়। ১২/২/২০১৪ ইাং তার্যবখ জনফর র্নধ িাযবনয বা
অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত য়। ফস্ত্র র্যদপ্তয বত
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
১২/০৩/২০১৪ তার্যবখ পূণগঠিত
রপ্রযণ কযা বয়বছ। গত ১৭/০৭/২০১৪ তার্যবখ র্যকল্পনা
কর্ভবনয আথ ি-াভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাবগ র্ইর্ বা
ি
অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। বায র্িান্ত অনুমায়ী র্ডর্র্ পুনগঠবনয
কাজ
চরভান।
১৩/০৬/২০১৩ তার্যবখ প্রকল্প মাচাই ফাছাই কর্ভটিয বা ফস্ত্র 
ি
াট ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায র্িান্ত অনুমায়ী পূণগঠিত
র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২৮/১০/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা য়। ২৫/১১/২০১৩ তার্যবখ ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারয় বত অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারবয় জনফর র্নধ িাযবণয জন্য
রপ্রযণ কযা য়। ১২/২/২০১৪ ইাং তার্যবখ জনফর র্নধ িাযবণয বা
অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারবয় অনুর্ষ্ঠত য়। ফস্ত্র র্যদপ্তয বত
১৫/০৪/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।
ি কবয
র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্ পূনগঠন
রপ্রযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ফস্ত্র র্যদপ্তবয ত্র রদয়া
ি
বয়বছ। র্ডর্র্ পুনগঠবনয
কাজ চরভান।
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য চার্ত তথ্য অনুমায়ী পুনগঠিত
দপ্তবয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত
অন্তভূিি রনই। র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪ অনুমায়ী র্ডর্র্
ি কবয রপ্রযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ফস্ত্র
পূনগঠন
ি
র্যদপ্তবয ত্র রদয়া বয়বছ। র্ডর্র্ পুনগঠবনয
কাজ চরভান।
ি র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত
ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ ি অনুমায়ী পুনগঠিত
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় গত ১৫/১০/২০১২ তার্যবখ রপ্রযণ কযা
বয়বছ। ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফছবযয এর্ডর্বত প্রকল্পটি অন্তভুিি রনই।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য স্মাযক নাং : ১৭১, তার্যখিঃ ০৩/১১/২০১৩
রভাতাবফক অথ িননর্তক ম্পিক র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয় এয স্মাযক নাং
০৯.৩৩৩২.০২৪.০১.২৬.১৯২.২০০৯ (অাং-১)/৩৬৪, তার্যখিঃ
১৩/১০/২০১৩ এয চার্দা অনুমায়ী র্র্ডর্র্ প্রস্ত্ত্তত কবয ফস্ত্র

(জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)

১২

১৩

‘‘রট্রর্নাং এে ইনফ্রাট্রাকচাযার
রডববরবভন্ট অফ রটক্সটাইর
রবাবকনার ইনর্িটিউট ইন ২৯
র্ডর্স্ট্রক’’ (জুরাই/১৩ বত
জুন/২০১৭) (জনফর, আফাফত্র,
রভর্নাযীজ, অফকাঠাবভা র্নভিাণ)
‘‘ভান্দা ীদ কাভরুিাভান
রটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান’’
(জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৭)

১৫৬৭০.০০

৬৩৩৩.৫০
(রক্ষ টাকা)

ি র্ডর্র্ ফস্ত্র 
ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২৪/০২/২০১৪ তার্যবখ পূণগঠিত
াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ। র্ডর্িউর্ড রযট র্র্ডউর ২০১৪
ি কবয রপ্রযবণয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
অনুমায়ী র্ডর্র্ পূনগঠন
ি
বত ফস্ত্র র্যদপ্তবয ত্র রদয়া বয়বছ। র্ডর্র্ পুনগঠবনয
কাজ
চরভান।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িক্রবভ জাভারপুয রটক্সটাইর
ইর্ির্নমার্যাং কবরজ স্থান প্রকবল্পয র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ফস্ত্র
 াট ভন্ত্রণারবয় ৩১/০৩/২০১৪ তার্যবখ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
০৬/০৮/২০১৪ তার্যবখ প্রকল্প মাচাই ফাছাই কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত
বয়বছ। বায র্িান্ত প্রার্প্তয য যফতী কাম িক্রভ গ্রণ কযা বফ।
র্ডর্র্ ফস্ত্র দপ্তবয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।

১৪

‘‘জাভারপুয রটক্সটাইর
ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান’’
(জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৮)

১৬২৯৪.৫৮
(রক্ষ টাকা)

১৫

‘‘রারবভান রটক্সটাইর
রবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান’’
(জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৮)
‘‘ ীযগি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
কবরজ, যাংপুয’’ প্রকল্প
(জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৮)

১০০০.০০ (রক্ষ
টাকা)

১৬

১৭

‘‘ র্বরট রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
কবরজ’’ প্রকল্প (জুরাই/২০১৪
বত জুন/২০১৮)

১৮

‘‘ ঠাকুযগা রটক্সটাইর
ইনর্িটিউট স্থান’’ (জুরাই/১৪
বত জুন/২০১৮)
‘‘ফস্ত্র দপ্তবযয প্রধান কাম িারয়,
র্ফবাগীয় কাম িারয়  রজরা
কাম িারবয়য জন্য র্নজস্ব বফন
স্থান’’ প্রকল্প (জুরাই/২০১৪ বত
জুন/২০১৮)
‘‘রটক্সটাইর র্যাচ ি ইন্পটিটিউট
স্থান’’ প্রকল্প (জুরাই/২০১৪ বত
জুন/২০১৮)

১৯

২০

র্যদপ্তয বত ১৮/১১/২০১৩ তার্যবখ স্মাযক নাংঃিঃ ফস্ত্র/ প্রফাব/
র্র্ডর্র্/২১৩/২০১০/১০৮০ রভাতাবফক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়
রপ্রযণ কযা বয়বছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত স্মাযক নাং- ২৬৮,
তার্যখিঃ ৩০/১২/২০১৩, রভাতাবফক র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা
বয়বছ। র্যকল্পনা কর্ভবনয নীর্তগত ের্তয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয
বত ২১/০৪/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা
বয়বছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত ১০/০৬/২০১৪ তার্যবখ
র্যকল্পনা কর্ভবন রপ্রযণ কযা বয়বছ। র্যকল্পনা কর্ভবনয
নীর্তগত ের্ত ত্র ০৩/০৭/২০১৪ তার্যবখ ইআযর্ড’রত রপ্রযণ কযা
বয়বছ। অথ ি াংস্থাবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয বত গত ১০.০৭.২০১৪
তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় ত্র রদয়া বয়বছ।
বফবদর্ক ায়তায় ম্পন্ন কযায জন্য ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয
এর্ডর্বত অন্তভুিি যবয়বছ। গত ২৫/০২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয
বত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বছ।

১৭১২৪.০০(রক্ষ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িক্রবভ ীযগি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
টাকা)
কবরজ, যাংপুয স্থান প্রকবল্পয র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারবয় ১৪/০৭/২০১৪ তার্যবখ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
০৬/০৮/২০১৪ তার্যবখ প্রকল্প মাচাই ফাছাই কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত
বয়বছ। বায র্িান্ত প্রার্প্তয য যফতী কাম িক্রভ গ্রণ কযা বফ।
১৭১২৪.০০(রক্ষ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িক্রবভ র্বরট রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
টাকা)
কবরজ স্থান প্রকবল্পয র্ডর্র্ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারবয় ১৪/০৭/২০১৪ তার্যবখ রপ্রযণ কযা বয়বছ। ০৬/০৮/২০১৪
তার্যবখ প্রকল্প মাচাই ফাছাই কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। বায
র্িান্ত প্রার্প্তয য যফতী কাম িক্রভ গ্রণ কযা বফ।
৭৭৪০.০০ (রক্ষ র্ডর্র্ ফস্ত্র দপ্তবয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
টাকা)
২০০০০.০০
(রক্ষ টাকা)

র্ডর্র্ ফস্ত্র দপ্তবয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।

১০০০০.০০
(রক্ষ টাকা)

র্ডর্র্ ফস্ত্র দপ্তবয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।

অনুন্নয়ন ফাবজট বত অথ িায়নকৃত কভিসূচীভিঃ
২১
’ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ডাটাবফজ
ফতিভাবন কভিসূচীটি অথ ি ভন্ত্রণারবয়য ফাবজট অণুর্ফবাগ-১ াখায় অনুবভাদবনয অবক্ষায়
ারনাগাদকযণ, বয়ফ াইট স্থান যবয়বছ।
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২২
২৩
২৪

এফাং MIS র্িারীকযণ’
‘ফস্ত্র র্যদপ্তযবক র্িারীকযণ’
‘রদীয় ঐর্তযফাী ফস্ত্র র্বল্পয
উয জর্য  জনফবরয দক্ষতা
উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ’
টািাইর রটক্সটাইর ইনর্িটিউবট
জুট র্ির্নাং রড পুনযায় র্নভিাণ

ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারয়, র্ফবাগীয়  রজরা কাম িারয় রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
কবরজ, রটক্সটাইর ইনর্িটিউট  রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউটভ
াযা ফাাংরাবদব।
টািাইর রটক্সটাইর ইনর্িটিউট।

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ফস্ত্র দপ্তবযয উবেখবমাগ্য অজিন ভিঃ
২০১৩-১৪
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক উবিাধনিঃ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ৩১/০৭/ ২০১৩ তার্যবখ রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, যাংপুয এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযবছন।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ০৮/১০/২০১৩ তার্যবখ রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদবয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযবছন।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ০৩/০৯/২০১৩ তার্যবখ রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, যাভৄ, কক্সফাজায প্রর্তষ্ঠানটি উবিাধন
কবযবছন।
০৫/১১/২০১৩ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, নগাঁ প্রর্তষ্ঠানটি নফর্নর্ভিত বফন উবিাধন
কবযবছন।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৫/০১/২০১৪ তার্যবখ
রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট, গাইফান্ধা প্রর্তষ্ঠাবনয নফর্নর্ভিত বফন
উবিাধন কবযবছন।
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রী কর্তিক র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানভ র্যদিনিঃ


২৪/০১/২০১৪ তার্যবখ ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  টির্বআই, গাইফান্ধা র্যদিন
কবযবছন
গত ০২/০২/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, র্ফটিএভর্  ফাাংরাবদ
তাঁত রফাবড িয কভিকতিাগবণয বি ভতর্ফর্নভয় কবযবছন
ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী গত ২২/০২/২০১৪ তার্যবখ
রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, রনায়াখারী  রটক্সটাইর
রবাবকনার ইনর্িটিউট, রনায়াখারী প্রর্তষ্ঠান দুইটি র্যদিন কবযবছন।

য়ানি ার্বিিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধান কাম িারবয় রালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য একটি য়ানি ার্বি
চালু কযা বয়বছ। ফস্ত্র  রাাক র্ল্প ভার্রক/কভিকতিাগণবক য়ানি ার্ববয ভাধ্যবভ রম ভস্ত রফা প্রদান কযা বে
তা র্নম্নরুিঃ
 ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায ভার্রক/উবযািাবদয কার্যগর্য  অন্যান্য ভস্যায রপ্রর্ক্ষবত যাভি  ভাধান দান।
 রফা প্রতযাী ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায আবফদনভ মাচাই ফাছাই কযা, ার্বি রডর্রবাযীয ম্ভাব্য তার্যখ
কাযখানা কর্তিক্ষবক প্রার্প্ত স্বীক্ষায ত্র রদয়া এফাং ঠিক আবফদন র্নর্দ িি াখায় রপ্রযণ কযা।
 কাজটি কত তার্যবখ ম্পন্ন কযবত বফ তা াংর্িি কভিকতিাবক তকীকযণ কবয র্নধ িার্যত ভবয়য ভবধ্য কাজটি ম্পন্ন
কযত: র্চঠি ত্র রডর্রবাযী রদয়া।
 রফা গ্রীতায স্বয়াংর্ক্রয় ন্তুর্িয জর্য পযভ পূযণ।
 ভূর/প্রর্তফন্ধকতা র্চর্িত কযত: প্রর্তফন্ধকতা দূয কযবণয রচিা কযা।
 ‘‘য়ান ি ার্বি’’ এয অর্পায রটর্রবপাবন, াক্ষাবত ফ ি প্রকায প্রবয়াজনীয় তথ্য াংর্িিবদয যফযা কযবছন,
র্জজ্ঞাায জফাফ র্দবেন।
 রফা গ্রীতাবদয রালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র র্যদপ্তবয ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায অনুকূবর র্ক র্ক রফা প্রদান কযা য় এফাং
ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য রকান কাবজ র্ক র্ক কাগজ রাবগ/ রচকর্রি ইায একটি
ধাযণা আগত রফা গ্রীতাবদয রদয়া য়।
 য়ানি ার্বি রন্টাবযয ভাধ্যবভ এ ম িন্ত রভাট ২৯০৮টি আবফদন র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ, এফাং ৪৩৯ রটক্সটাইর ৩৭৫টি
 গাবভিন্ট কাযখানাবক রফা প্রদান কযা বয়বছ।
ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয প্রাপ্ত আবফদনত্র  র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা
ক্রিঃ
নাং

১
২

র্ফলয়

প্রস্তার্ফত রযর্জবষ্ট্রন
রযর্জবষ্ট্রন

book 13-14.doc

চরর্ত ভা (জুন/১৪)

০১/০৩/২০১৪ বত
৩০/০৬/২০১৪ ম িন্ত

প্রার্প্ত

র্নষ্পর্ত্ত

প্রার্প্ত

র্নষ্পর্ত্ত

০৬
০১

০৩
০

২৭
৮

১৭
৯
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শুরু
বত ৩০/০৬/২০১৪ ম িন্ত
ক্রভপুর্িভূত
প্রার্প্ত
র্নষ্পর্ত্ত
১৩৩
৭৫

১০২
৫৫

৩
৪
৫
৬

৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

রভর্ন ছাড়কযবণয সুার্য
এডক আই আয র্’য সুার্য
আই আয র্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য
রযর্জবষ্ট্রন াংবাধন (র্ফর্বন্ন কাযবণ,
রমভন-ভার্রকানা র্যফতিন, ঠিকানা
র্যফতিন, র্ফর্নবয়াগ র্যফতিন, রভর্নাযীজ
াংখ্যা র্যফতিন ইতযার্দ)
অনার্ত্ত ত্র
ইউটিরাইবজন াযর্ভন (ইউ র্)
সুার্য
ইভবাট ি াযর্ভন (আই র্)সুার্য
আই আয র্’য ঠিকানা র্যফতিন’য সুার্য
রডপাড ি রবভন্ট
কাযখানায িট ফযাদ্দ
য়াকি াযর্ভট/র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত
ত্র
ি
কবম্পার্জট াটির্পবকট
রভাট

১৭৩
০৩
০৩
১৬

১৭৩
০২
০
১২

৬৬৪
১৬
১১
৬৮

৬৫৮
২১
১৮
৫১

২১০৩
১৫৯
১৩৮
৩৭০

২০২৬
১২৯
১০৫
২৮৭

০২
০২

০২
০২

১০
১৪

১১
১৪

৯৪
৫৭

৯৪
৫৫

০
০১
০১
০
০

০
০১
০১
০
০

০
০১
১৩
১২
০৩

০
০১
১০
১০
০৩

১৪
২১
১৫
১২
৩

১২
১৭
১২
১০
৩

০
২০৮

০
১৯৬

০১
৮৪৮

০১
৮২৪

১
৩১৯৫

১
২৯০৮

এ দপ্তবযয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য কভিকতিাগণ ০১/৭/২০১৩ রথবক ৩০/৬/২০১৪ ম িন্ত রটক্সটাইর র্ফলয়ক ৫১৯টি র্ল্প কাযখানা
র্যদিন কবযবছন, রালবকয কাবজয শুরু রথবক এম িন্ত রভাট ৫৪৪টি র্ল্প কাযখানা র্যদ িন কবযন।
রালক কর্তিবক্ষয কাবজয
শুরু বত ৩০/৭/২০১৪ ম িন্ত রভাট ৪২,০৯,২৩০ টাকা র্ফর্নবয়াগ র্প আদায়  জভা কযা বয়বছ।
গত ০৫/০৫/২০১৪ তার্যবখ ভর্ন্ত্রর্যলবদ রালক কর্তিবক্ষয র্নম্নরু াংজ্ঞা র্নধ িাযণ কবযবছ এফাং রালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র
র্যদপ্তযবক পুনযায় দার্য়ত্ব রদয়া বয়বছ।
যীক্ষায পরাপরিঃ
এ ম িন্ত ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়ন্ত্রণাধীন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভ রথবক রভাট ৪৭৫ জন যীক্ষাথীয
ভবধ্য ৪২৪ জন র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং া কবযবছ। তবফ ফিফন্ধু রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয ২০১৪
াবরয র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং এয পরাপর প্রকাবয অবক্ষায় যবয়বছ।
এ ম িন্ত
২৪৩৩ জন র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং  র্ডবিাভা ইন জুট রটকবনারজী যীক্ষায় অাংগ্রণ কবযবছ, তায
ভবধ্য ২২৩৫ জন া কবযবছ।
এ ম িন্ত ৯১৮৯ জন যীক্ষাথীয ভবধ্য ৮২০১ জন এএর্ রবাবকনার রটক্সটাইর া কবযবছ।
রটক্সটাইর র্ফশ্বর্ফযারবয়য ভাধ্যবভ রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভবয একাবডর্ভক প্রর্ফর্ধ, রকা ি স্ট্রাকচায  র্বরফা
আবগ্রড কযা বয়বছ।

জনফর র্নবয়াগ : এ র্যদপ্তবয (যাজস্ব, উন্নয়ন, প্রকল্প) রভাট ১৯৯ জন জনফর র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ।
 বদান্নর্তিঃ ৩১ জন কভিচাযীয বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ।

এ র্যদপ্তবযয ১৫০ জন কভিকতিা  কভিচাযীবক উন্নয়ন খাত বত যাজস্ব খাবত স্থানান্তয কযা বয়বছ ।

যাজস্ব ফাবজট ফযাদ্দ ঃিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ফযাদ্দ ৬২ রকাটি ৬৯ রক্ষ ৭৪ াজায টাকা। এই ম িন্ত ব্যয় ৫৭ রকাটি ৮৩ রক্ষ ৬৬
াজায টাকা।
অনুন্নয়ন কভিসূচীিঃ ২টি। ফযাদ্দ ১১৯.০০ রক্ষ টাকা, ব্যয় ১১৯.০০ রক্ষ টাকা।
ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ
রদবয অবযন্তবয ফস্ত্র দপ্তবযয ২০জন কভিকতিা/কভিচাযীবক এনএর্র্ড, আযর্এটির্, অথ ি ভন্ত্রণারবয়য
ভাধ্যবভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ এফাং র্ফবদব ২ জন কভিকতিাবক প্রর্ক্ষবণ রপ্রযণ কযা বয়বছ।
এ র্যদপ্তবযয যাজস্ব  উন্নয়ন প্রকবল্পয ৭৩৪ জন কভিকতিা, কভিচাযী  র্ক্ষকবক ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ রদয়া বয়বছ।

এ র্যদপ্তবয রভাট ১১,২২৩টি র্চঠিত্র ায়া রগবছ, ৯,৮২০টি র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ।
 গত ০৬/০৬/২০১৪ তার্যবখ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য a2i রপ্রাগ্রাবভয অধীনস্থ ার্বি ইবনাববন পাে এয়াড ি ায়া রগবছ।

গত ০৩/০৭/২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারবয়য Challenges in Offering Services র্ফলবয়
একটি কভিারা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
 ২টি নতুন প্রকল্প অনুবভাদনিঃ গত ০৫/১১/২০১৩
তার্যবখ রগাারগি রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান
প্রকল্প এফাং রগৌযনদী রটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকল্প একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ।
 উন্নয়ন ফাবজটিঃ
ফস্ত্র দপ্তবযয অধীবন চরভান উন্নয়ন প্রকবল্পয ফযাদ্দ ২৬৭ রকাটি ১৮ রক্ষ ৬০ াজায টাকা। এই ম িভত্ধ ব্যয়
২৬০ রকাটি ১৯ রক্ষ ৬৩ াজায ৩১ টাকা।
জর্ভ অর্ধগ্রণিঃ এই ম িন্ত ৪৮ একয ৬৬ তক জর্ভ অর্ধগ্রণ কযা বয়বছ।
ি
র্নভিাণ কাজিঃ এই ম িন্ত ৮২,২০০ ফগর্ভটায
র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।

উন্নয়ন প্রকবল্পয কভিারািঃ ‘‘১০টি রটক্সটাইর রবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান’’ প্রকবল্পয আতায় একটি কভিারা
১০/০৬/২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
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ভাপ্ত প্রকল্পিঃ ৩টি প্রকল্প  ১টি কভিসূচী পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।
প্রস্তার্ফত  এর্ডর্বত ফযাদ্দীন প্রকল্পভিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তয বত ২০টি প্রকল্প প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা বয়বছ।

২০১২-১৩:
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক উবিাধনিঃ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রখ ার্না গত ০২ রপেম্নয়ার্য, ২০১৩ তার্যবখ াফনা রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয নফর্নর্ভিত বফন
উবিাধন কবযন।
ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী কর্তিক র্যদিনিঃ
াবফক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রী ভবাদয় রটক্সটাইর ইনর্িটিউট, যাংপুয র্যদিন কবযন।
যীক্ষায পরাপরিঃ
ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়ন্ত্রণাধীন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজভ রথবক ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয ২১৪ জন
যীক্ষাথীয ভবধ্য ২০৬ জন র্ফএর্ ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং া কবযবছ।

২০১২-১৩ অথ ি ফছবয ৮২৫ জন র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং  র্ডবিাভা ইন জুট রটকবনারজী যীক্ষায় অাংগ্রণ
কবযবছ, তায ভবধ্য ৭৮১ জন া কবযবছ।
২০১২-১৩ অথ ি ফছবয ২১৯৮ জন যীক্ষাথীয ভবধ্য ১৯৫৯ জন এএর্ রবাবকনার রটক্সটাইর া কবযবছ।
জর্ভ অর্ধগ্রণিঃ ১২.৫৮ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ কযা বয়বছ।
ি
র্নভিাণ কাজিঃ ১৭,৪০০ ফগর্ভটায
র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
জনফর র্নবয়াগ
: যাজস্ব এফাং উন্নয়ন প্রকল্প ৭৫ জন কভিকতিা/কভিচাযী র্নবয়াগ কযা বয়বছ।
আফাফ ত্র ক্রয়
: উন্নয়ন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয ২৪৯৪টি আফাফত্র ক্রয় কযা বয়বছ।
মন্ত্রার্ত ক্রয়িঃ উন্নয়ন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয ২৪৯টি মন্ত্রার্ত ক্রয় কযা বয়বছ।
মানফান ক্রয়িঃ যাজস্ব খাত রথবক ১টি এফাং উন্নয়ন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ১টি রভাট ২টি মানফান ক্রয় কযা বয়বছ।
চরভান ০৮(আট)টি প্রকবল্পয াংবার্ধত ফযাদ্দ ১০২.২৮ রকাটি টাকা, রভাট ব্যয় ১০১.৩৭৫৪ রকাটি টাকা। অগ্রগর্ত ৯৯.১১%।
অনুন্নয়ন কভিসূচীিঃ ২টি। ফযাদ্দ ৩২৮.৪০ রক্ষ টাকা, ব্যয় ৩২২.৭৭ রক্ষ টাকা। অগ্রগর্ত ৯৮.২৮%।
উন্নয়ন খাত রথবক যাজস্ব খাবত ১৫০টি দ স্থানান্তর্যত বয়বছ এফাং যাজস্ব খাবত ২৫৫টি দ সৃর্ি বয়বছ ।
ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ
(K)
রদবয অবযন্তবয ভানফ ম্পদ উন্নয়বন রদবয ৮টি প্রর্ক্ষণ কভিসূর্চয ভাধ্যবভ ৫২ জন কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা বয়বছ।
(L)
০৫(াঁচ)জন কভিকতিাবক র্ফবদব প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
(M)
ইন-াউজ প্রর্ক্ষবনয ভাধ্যবভ ৭টি প্রর্ক্ষণ কভিসূর্চয আতায় ১৫১ জন কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা
বয়বছ।
ফতিভান যকায ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয কাজ ফস্ত্র দপ্তবয ন্যাস্ত কযায় ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নযরবাবফ এফাং সুচারুর্নম্নরুব
অর্িত দার্য়ত্ব ারন কযবছ। এ ম িন্ত র্নম্নফর্ণ িতবাবফ প্রাপ্ত আফবদনভ র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ।
ফস্ত্র র্বল্পয রালক কর্তিবক্ষয ৩১-০৭-২০১৩ তার্যখ ম িন্ত প্রাপ্ত আবফদনত্র  র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা
ক্রিঃ
নাং

র্ফলয়

১
২
৩
৪
৫

প্রস্তার্ফত রযর্জবষ্ট্রন
রযর্জবষ্ট্রন
রভর্ন ছাড়কযবনয সুার্য
এডক আই আয র্’য সুার্য
আই আয র্ র্নয়র্ভতকযবনয
সুার্য
রযর্জবষ্ট্রন াংবাধন (র্ফর্বন্ন
কাযবণ, রমভন-ভার্রকানা
র্যফতিন, ঠিকানা র্যফতিন,
র্ফর্নবয়াগ র্যফতিন,
রভর্নাযীজ াংখ্যা র্যফতিন
ইতযার্দ
অনার্ত্ত ত্র
ইউটিরাইবজন াযর্ভন (ইউ
র্)
ইভবাট ি াযর্ভন (আই র্)
আই আয র্’য ঠিকানা
র্যফতিন

৬

৭
৮
৯
১০
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যপ্তানী াখা

ফাস্তফায়ন াখা

র্যকল্পনা াখা

র্ফবাগীয় ফস্ত্র
দপ্তয, চট্রগ্রাভ
প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত
০২
২৬
২৩
০৭
০৪
০২
০২

রভাট
প্রার্প্ত
৫২
০৯
২৫০
৪৭
২৫

র্নষ্পর্ত্ত
৩৩
০৫
২২৮
২৯
১৮

প্রার্প্ত
১৯
০৪
৯৪
১০
১৩

র্নষ্পর্ত্ত
০২
০২
৭৬
০৮
১০

প্রার্প্ত
১৩০
-

র্নষ্পর্ত্ত
১২৯
-

প্রার্প্ত
৩১
০৫
৩০
১০

র্নষ্পর্ত্ত
৩১
০৩
১৭
০৬

৪৪

৩৫

২১

১১

০২

০২

০২

০২

৬৯

৫০

১৭
-

১৭
-

০৭
১১

০৭
১১

১১
-

১১
-

০১
-

০১
-

৩৬
১১

৩৬
১১

০২

০১

০৪
-

০৪
-

-

-

-

-

০৪
০২

০৪
০১
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রভাট =

২০৩

১৫১

১৭৩

১৬২

৮৯

৭০

৪০

৩২

৫০৫

৪১৫

২০১১-১২:
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক উবিাধনিঃ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রখ ার্না গত ২২ রপব্রুয়ার্য, ২০১২ তার্যবখ ীদ আফদুয যফ রযর্নয়াফাত রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং
কবরজ, ফর্যাবরয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযন।
যীক্ষায পরাপরিঃ
ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়ন্ত্রণাধীন ২০১১-১২ অথ ি ফছবয ৮৯৬ জন র্ডবিাভা ইন রটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং  র্ডবিাভা
ইন জুট রটকবনারজী যীক্ষায় অাংগ্রণ কবযবছ, তায ভবধ্য ৮১৩ জন া কবযবছ।
২০১১-১২ অথ ি ফছবয ২৩০৮ জন যীক্ষাথীয ভবধ্য ২১৩২ জন এএর্ রবাবকনার রটক্সটাইর া কবযবছ।
জর্ভ অর্ধগ্রণিঃ ১৫.০০ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ কযা বয়বছ।
ি
র্নভিাণ কাজিঃ ১০,০০০ াজায ফগর্ভটায
র্নভিাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
জনফর র্নবয়াগ : ২০১১-১২ অথ ি ফছবয ২৬ জন কভিকতিা/কভিচাযী র্নবয়াগ কযা বয়বছ।
আফাফ ত্র  মন্ত্রার্ত ক্রয় : উন্নয়ন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ৪৩২০টি আফাফত্র  মন্ত্রার্ত ক্রয় কযা বয়বছ।
মানফান ক্রয়িঃ ২০১১-১২ অথ ি ফছবয রভাট ৪টি মানফান াংগ্র কযা বয়বছ।

যাজস্ব ফাবজট ফযাদ্দ : ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ফযাদ্দ ১৯ রকাটি ২০ রক্ষ ৫৭ াজায টাকা। ব্যয় ১৮ রকাটি ৪২ রক্ষ ৪০ াজায টাকা।
অগ্রগর্ত ৯৫.৯৩%
চরভান ০৮(আট)টি প্রকবল্পয াংবার্ধত ফযাদ্দ ৬৮ রকাটি ২১ রক্ষ ৬০ াজায টাকা, রভাট ব্যয় ৬৩ রকাটি ১১ রক্ষ ৯৯
াজায টাকা। অগ্রগর্ত ৯২.৫৩%।
অনুন্নয়ন কভিসূচীিঃ ২টি। ফযাদ্দ ১০৫.৫৫ রক্ষ টাকা, ব্যয় ১০৪.৪৭ রক্ষ টাকা। অগ্রগর্ত ৯৮.৯৭%।
ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ
(K) রদবয অবযন্তবয ভানফ ম্পদ উন্নয়বন ১০টি প্রর্ক্ষণ কভিসূর্চয ভাধ্যবভ ১৯৯ জন কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান
কযা বয়বছ।
(L) ০৩(র্তন)জন কভিকতিাবক র্ফবদব প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
(M) ইন-াউজ প্রর্ক্ষবনয ভাধ্যবভ ফস্ত্র র্যদপ্তবয রভাট ২০১ জন কভিকতিা/কভিচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
৩.৮ ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট (ফাবযগপ্রই):
ি
ফাবযগপ্রই-এয অগাবনাগ্রাভ
 র্যর্চর্তভরক তথ্যাফরী, কাম িাফরী এফাং প্রকল্পভবয র্ফফযণ
ম্পর্কিত প্রবতফবদন (২০১৩-২০১৪)।
ি
১. অগাবনাগ্রাভ  র্যর্চর্তভরক তথ্যাফরীিঃ
 ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট ৩ জানুয়াযী ১৯৬২ াবর যাজাী বয প্রর্তর্ষ্ঠত য় এফাং ফাাংরাবদ
ক্ষুদ্র  কুটিয র্ল্প াংস্থায অধীবন র্যচার্রত বত থাবক। ইন্পটিটিউটটি যাজাী বয ২৭ নাং য়াবড িয ফার্রয়াপুকুয
এরাকায় ৫২.৪০ একয জর্ভয উয অফর্স্থত।
 ১৯৭৮ াবর ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি প্রর্তষ্ঠায য ইন্পটিটিউটটি ফাাংরাবদ ক্ষুদ্র  কুটিয র্ল্প াংস্থা বত ফাাংরাবদ রযভ
রফাবড িয র্নয়ন্ত্রনাধীবন চবর আব।
 ২০০৩ াবরয ২৫নাং আইনফবর ফাাংরাবদ রযভ রফাবড িয আতা ফর্ িভূত কবয ফাবযগপ্রই-রক একটি াংর্ফর্ধফি স্বতন্ত্র
প্রর্তষ্ঠান র্াবফ প্রর্তষ্ঠা কযা য়। এ প্রর্তষ্ঠানটি ফতিভাবন ২০১৩ াবরয ১৩নাং আইনফবর গঠিত ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন
রফাবড িয একটি রটকর্নকযার অাংগ র্ববফ কাজ কযবছ।
 ফাবযগপ্রই-এ ৫টি গবফলণা াখা (তুৌঁতচাল, রর্য-যায়ন, রযভকীট, রর্য-রযাগতত্ত্ব  রযভ প্রভের্ি) এফাং একটি প্রর্ক্ষণ
াখা যবয়বছ।
 এছাড়া ফাবযগপ্রই-এয র্নয়ন্ত্রণাধীবন চন্দ্রবঘানায় (যািাভাটি াফ িতয রজরা) একটি আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র (জর্ভয
র্যভান ৬০ একয) এফাং াবকায়ায় (ঞ্চগড় রজরা) একটি জাভিিাজভ রভইনবটন্যান্প রন্টায (জর্ভয র্যভান ৬.১৮ একয)
যবয়বছ।
 ইন্পটিটিউবটয র্ফযভান যাজস্ব রট-আব ১২৭টি বদয াংস্থান যবয়বছ। তন্বধ্য গবফলক  প্রর্ক্ষক বদয াংখ্যা ৪৩টি।
 ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট, ফাাংরাবদ র্যাচ ি কাউর্ন্পর আইন ২০১২ রভাতাবফক কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য
আতায় National Agricultural Research System (NARS) এয দস্যভূি বয়বছ।
২. উবদ্দেিঃ
 রদবয আফায়া উবমাগী রযভচাবলয রটকই প্রভের্ি উদ্ভাফন  ভাঠ ম িাবয় স্তান্তয।
 রযভচাবল র্নবয়ার্জত যকাযী/রফযকাযী  ব্যর্িভার্রকানাধীন প্রর্তষ্ঠানবক কার্যগযী ায়তা প্রদান।
 প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ দক্ষ জনর্ি সৃর্ি কবয রদব দার্যদ্র হ্রাকযণ রযভ র্বল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযবণ ায়তা
প্রদান।
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৩. ফাবযগপ্রই এয কাম িাফরীয র্ফফযণিঃ
৩.১. ফাবযগপ্রই, যাজাী :
 জাভিিাজভ ব্যাাংবক তুৌঁত  রযভ কীবটয জাত াংগ্র  াংযক্ষণ।
 আফায়া উবমাগী উচ্চপরনীর তুৌঁতজাত  রযভ কীবটয জাত উদ্ভাফন।
 ভাটিয রবৌত-যাায়র্নক গুনাগুন র্ফবিলণ  তুৌঁতাতায পুর্িভান র্নণ িয়।
 তুৌঁতাতায ভান উন্নয়ন  উৎাদন বৃর্িয রবক্ষয উন্নত তুৌঁতচাল প্রভের্ি উদ্ভাফন।
 রযভ গুটিয ভান উন্নয়ন  উৎাদন বৃর্িয রবক্ষয উন্নত লুারন প্রভের্ি উদ্ভাফন।
 তুৌঁতগাছ  রযভ কীবটয রযাগ ফারাই  কীট ত্রু দভন।
 রযভ উজাবতয ফার্ণর্জযক ব্যফায ম্পর্কিত প্রভের্ি উদ্ভাফন।
 রযভ সূতায ভান উন্নয়ন  উৎাদন বৃর্িয রবক্ষয প্রভের্ি উদ্ভাফন।
 রযভ র্বল্প দক্ষ জনর্ি সৃর্িয রবক্ষয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় দীঘ ি  স্বল্প রভয়াদী রকাব ি প্রর্ক্ষণ প্রদান।
 উদ্ভার্ফত প্রভের্ি ভাঠ ম িাবয় স্তান্তয।
৩.২ আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র, চন্দ্রবঘানা, যািাঁভাটিিঃ
াাড়ী এরাকা উবমাগী তুৌঁত  রযভকীবটয জাত এফাং প্রভের্ি উদ্ভাফন  স্তান্তয।

তুৌঁতচাল, লুারন  র্যর্রাং র্ফলবয় াফ িতয এরাকায জন্য দক্ষ জনর্ি সৃর্ি।

জাভিিাজভ াংযক্ষবণ ফাবযগপ্রই-এয র্ফকল্প র্ববফ কাজকযণ।
৩.৩ জাভিিাজভ যক্ষণাবফক্ষণ রকন্দ্র (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়:




তুৌঁত  রযভ কীবটয র্িচক্রী জাত াংগ্র, াংযক্ষণ  প্রর্তারন।
র্ি-চক্রী জাবতয লুারন ম্প্রাযবণয রবক্ষয প্রভের্ি উদ্ভাফন  স্তান্তয।
জাভিিাজভ াংযক্ষবণ ফাবযগপ্রই-এয র্ফকল্প র্ববফ কাজকযণ।

৪. াখা র্বর্ত্তক গবফলণা কভিকাবেয অগ্রগর্তয র্ফফযণিঃ
৪.১. তুৌঁতচাল াখািঃ
 জাভিিাজভ ব্যাাংবক রভাট ৬৪টি তুৌঁতজাত াংযক্ষণ কযা বে। আয দু’টি জাত জাভিিাজভ ব্যাাংবক ভেি য়ায অবক্ষায়
যবয়বছ। জাভিিাজভ ব্যাাংবকয উন্নয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ।
 ৯টি উচ্চপরনীর তুৌঁতজাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। এ কর জাবতয তুৌঁতাতা উৎাদবনয র্যভান ৩০-৪০রভিঃ টিঃ/ রক্টয/ফছয মা
পূবফ ি ১২-১৮রভিঃ টিঃ/রক্টয/ফছয র্ছর।
 ২টি ঙ্কয জাত উদ্ভাফন কবয ট্রায়ার  ভার্ির্িবকবনয ম িাবয় যবয়বছ।
 তুৌঁতচাল প্রভের্ি  ব্যফস্থানা উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 পুর্িভান ভি অর্ধক াতা উৎাদবনয রবক্ষয বজফ  যাায়র্নক াবযয ভাত্রা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ।
 তুৌঁতচাবলয াবথ াথী পর চাবলয প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ। যাজাী, নাবটায, চাঁাই নফাফগি, টািাইর  ঞ্চগড় এই
৫টি রজরায় ০৮জন চালীয ভাধ্যবভ র্পল্ড ট্রায়াবরয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। এই প্রভের্িয ব্যাক প্রায  র্ফস্তাবযয জন্য র্পল্ড
রডবভাবনবট্রন  ভাঠ র্দফবয কাজ কযা বয়বছ। পবর রযভ চাবলয াবথ ফাড়র্ত আবয়য সুবমাগ সৃর্ি বয়বছ।
 খযা  জরফিতা নীর তুৌঁতজাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ।

তুৌঁতগাবছয ছত্রাক, কৃর্ভ রযাগ  কীটত্রু প্রর্তবযাধ  প্রর্তকায প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
৪.২. রযভকীট াখািঃ
 জাভিিাজভ ব্যাাংবক রভাট ৮৫টি রযভ কীবটয জাত াংযক্ষণ  প্রর্তারন কযা বে।
 ফাাংরাবদবয আফায়া উবমাগী রভাট ২৮টি উচ্চ পরনীর রযভকীবটয জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ এয ভবধ্য ২৫টি জাত ভাঠ
ম িাবয় ছাড়া বয়বছ।
 উন্নত জাত  করাবকৌবরয ভন্ববয় প্রর্ত ১০০ রযাগভৄি র্ডবভ রযভ গুটিয উৎাদন ২০-২৫ রকর্জয স্থবর ফতিভাবন ভাঠ ম িাবয়
গবড় ৬০-৭০ রকর্জবত উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বছ।
 গুনগতভাবনয রযভকীবটয র্ডভ উৎাদবনয প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 উন্নতভাবনয গুটি উৎাদবনয রবক্ষয স্বল্প ভবল্যয চন্দ্রকী উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 উচ্চ পরনীর ফহুচক্রী  র্ি-চক্রী রযভকীট জাত উদ্ভাফন প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।
 বজযষ্ঠা  বাদুযী ফবন্দ আফায়া নীর রযভকীবটয ফহুচক্রীজাত উদ্ভাফবনয র্পল্ড ট্রায়াবরয ম িাবয় আবছ।
 অগ্রণী  বচতা ফবন্দ আফায়া উবমাগী রযভকীবটয এপ-১ উচ্চপরনীর াইেীড জাত উদ্ভাফবনয গবফলণা ইবতাভবধ্য রল
বয়বছ। মা ফতিভাবন র্পল্ড ট্রায়াবরয ম িাবয় যবয়বছ।

book 13-14.doc

- 70 -

৪.৩. রর্য-যায়ন াখািঃ
 যাায়র্নক র্ফবিলবণয ভাধ্যবভ পুর্ি ভি উন্নত তুৌঁতজাত র্নফ িাচন কযা বয়বছ।
 র্ফর্বন্ন প্রকায পুর্ি প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ তুৌঁতাতায গুণগত ভান উন্নয়ন কযা বয়বছ ।
 ইউর্যয়া  ভাইবক্রা র্নউর্ট্রবয়ন্ট প্রবয়াবগ াতায পুর্িভান উন্নয়বনয প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 অম্ল ভাটি াংবাধবনয ভাধ্যবভ তুৌঁতচাল উবমাগী কযায প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ ।
 রযভ উজাবতয ফার্নর্জযক ব্যফায ম্পর্কিত প্রভের্ি উদ্ভাফবনয প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ।
 র্জএভর্ াবকায়া-এয ভাটি যীক্ষা কযা বয়বছ এফাং ভাটিয ভান উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় সুার্য রদয়া বয়বছ।
 আযএআযর্, চন্দ্রবঘানায ভাটি  তুৌঁতাতা যীক্ষা কযা বয়বছ এফাং ভান উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় সুার্য রদয়া বয়বছ।
 বার্ভিকারচাবযয ভাধ্যবভ বজফ ায বতযী ির্ত যীক্ষাধীন যবয়বছ।
৪.৪. রর্য-রযাগতত্ত্ব াখািঃ
 লু রাকায রযাগ দভবন ‘‘লু াউডায’’ উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 লু রাকায কীটত্রু ‘‘উর্জভার্ছ’’ দভবন উর্জনা উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 র্ফবাধক দ্রব্য র্াবফ র্নফ িার্চত রকর্ভকযারগুবরা লুয ডারায় ডাি কবয পরাপর রদখা বে।
 অর্বাইড র্নফ িাচবনয জন্য র্কছু রকর্ভকযার উর্জ ভার্ছয র্ডভ লুয উবয প্রবয়াগ কবয পরাপর রদখা বে।
 উর্জভার্ছ দভবনয জন্য র্ফতাযক/রকর্ভকযার র্নফ িাচবনয কাজ চরবছ।
৪.৫. রযভ প্রভের্ি াখািঃ
 র্ফর্বন্ন ধযবনয উন্নত র্যর্রাং রভর্ন উদ্ভাফন কযা বয়বছ মা ভাঠ ম িাবয় ব্যফায কবয গুনগত ভানম্পন্ন রযভ সূতা
উৎাদন কযা ম্ভফ বে।
 উন্নত কবটজ র্যর্রাং রভর্ন উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
 স্বল্প ভবল্যয র্ভজার্যাং র্ভটায  রডর্নয়ায রের উদ্ভাফন কযা বয়বছ মা িাযা রযভ সুতা যীক্ষণ  ভান র্নয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ
বে।
 রযভগুটি শুকাবনায জন্য স্বল্প ভবল্য ভার্িপৄবয়র রকাকন ড্রায়ায উদ্ভাফন কবয ভাঠ ম িাবয় ছাড়া বয়বছ মা ব্যফায কবয
পূবফ িয তুরনায় রাবজনকবাবফ গুটি শুকাবনা ম্ভফ বে।
রারায র্ি ব্যফায কবয রযভ গুটি শুকাবনায গবফলণা কাজ গ্রণ কযা বয়বছ।
৪.৬. আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র (আযএআযর্), চন্দ্রবঘানা, যািাভাটি :
 এ রকন্দ্রটি অত্র প্রর্তষ্ঠাবনয জাভিিাজবভয র্ফকল্প র্াবফ ২৪টি রযভকীট এফাং ৮টি তুৌঁতজাত াংযক্ষবণয াাার্ াাড়ী
অঞ্চবর রযভ চাবলয প্রভের্ি উদ্ভাফন দক্ষ জনর্ি বতযীয রবক্ষয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত রযবখবছ।
 াাড়ী অঞ্চবর রযভ চাবল দক্ষ জনর্ি সৃর্ি  প্রভের্ি স্তান্তবযয রবক্ষয এখন ম িন্ত ৫৪০ জনবক প্রর্ক্ষণ রদয়া বয়বছ।
৪.৭. জাভিিাজভ যক্ষণাবফক্ষণ রকন্দ্র (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড় :
ফাবযগপ্রই-এয জাভিিাজবভয র্ফকল্প র্াবফ ৩৬টি র্ি-চক্রী ১২টি ফহুচক্রী রযভকীট রভাট ৪৮টি এফাং ৮টি তুৌঁতজাত
াংযক্ষবণয াাার্ রযভ চাল ম্প্রাযবণয রবক্ষয প্রভের্ি উদ্ভাফন  স্তান্তবযয কাজ কযবছ।
গ্রন্থাগাযিঃ অত্র প্রর্তষ্ঠাবনয গ্রন্থাগাবয ৪৯০০টি র্ফর্বন্ন প্রকাবযয ফই, াভর্য়কী  র্য-র্প্রন্ট যবয়বছ।
প্রকানািঃ
বফজ্ঞার্নক :
অত্র প্রর্তষ্ঠাবনয র্ফজ্ঞানীবদয প্রায় ৩০০ বফজ্ঞার্নক প্রফন্ধ রদী  র্ফবদী জান িাবর প্রকার্ত বয়বছ।
জান িার : র্ফএআযটিআই প্রর্তফছয র্নয়র্ভতবাবফ আন্তজিার্তক স্বীকৃত ‘‘জান িার অফ রর্যকারচায র্যাচ ি’’ নাবভ প্রকা
কবয আবছ।
ফই : এ প্রর্তষ্ঠান রথবক ৪টি ফই প্রকা কযা বয়বছ।
র্রপবরট : র্ফর্বন্ন প্রভের্িয উয ১১ ধযবণয র্রপবরট প্রকা কযা বয়বছ।
৪.৮. প্রর্ক্ষণ াখা:
ফাবযগপ্রই কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয আতায় প্রদত্ত প্রর্ক্ষণাথীবদয াংখ্যা
ফাবযগপ্রই কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প
প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা
ফাাংরাবদবয যকাযী  রফযকাযী খাবত রযভ র্বল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযণ
৮০ জন
প্রবজক্ট অন রর্যকারচায র্যাচ ি এে রটকবনারর্জ র্ডবর্ভবনন ইন র্র্র র্ডর্ট্রক্ট
১২০ জন
রডববরবভন্ট এে ট্রান্পপায অফ াবটইবনফর রর্যকারচায রটকবনাবরার্জ রো আবগ্রর্ডাং
২০ জন
যা র্যাচ ি এে রট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি অফ র্ফএআযটিআই
রভাট = কভিসূচী ০৩টি
২২০ জন
৫. ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয ম্পার্দত কর কভিকাবেয র্ফফযণ (র্রর্খত  ছক আকাবয):
কাম িক্রভ/কভিকাবেয র্ফফযণিঃ

ক্রর্ভক নাং
১.
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কাম িক্রভ/কভিকাবেয র্ফফযণিঃ

ক্রর্ভক নাং
২.
৩.
৪.

উচচপরনীর উন্নত তুৌঁতজাত উদ্ভাফবনয গবফলণা র্যচারনা।
ফাাংরাবদবয আফায়া উবমাগী তুৌঁতচাল ব্যফস্থানা প্রভের্িয উয গবফলণা র্যচারনা।
তুৌঁতগাবছয রযাগ-ফারাই দভবনয উয প্রভের্ি উদ্ভাফন।

৫.
৬.
৭.

উচ্চপনীন উন্নত জাবতয তুৌঁতকাটিাং যকাযী  রফযকাযী প্রর্তষ্ঠাবনয চার্দানুাবয যফযা কযা।
রযভকীট জাত জাত াংগ্র  াংযক্ষণ কযা।
উচ্চপরনীর রযভকীবটয জাত উদ্ভাফবনয উয গবফলণা র্যচারনা।

৮.

রদবয আফায়া উবমাগী লুারন  র্ডভ উৎাদবনয উয প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা।

৯.

উদ্ভার্ফত রযভকীট জাবতয র্পল্ড ট্রায়ার কাম িক্রভ র্যচারনা কযা।

১০.

র্যর্রাং প্রভের্ি  মন্ত্রার্ত উদ্ভাফন  উন্নয়ন।

১১.
১২.

রযভ রক্টবযয জন্য দক্ষ জনর্ি সৃর্িয রবক্ষয স্বল্পবভয়াদী  দীঘ িবভয়াদী প্রর্ক্ষণ রকা ি র্যচারনা।
উদ্ভার্ফত প্রভের্ি ভাঠ ম িাবয় স্তান্তয  প্রদিবনয জন্য ভাঠ স্কুর  ভাঠ র্দফ কাম িক্রভ র্যচারনা।

৬. ভন্ত্রণারবয়য আতাধীন ফাস্তফার্য়ত  চরভান প্রকল্পভবয র্ফস্তার্যত তথ্যাফরী (র্রর্খত  ছক আকাবয) :
৬.১. এক্সবটনন এে রডববরবভন্ট অফ রর্যকারচায ইন াফর্রক এে প্রাইববট রক্টয ইন ফাাংরাবদ ীল িক ভর্ন্বত প্রকল্পিঃ
 ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন যাজস্ব ফাবজবটয আতায় ‘‘এক্সবটনন এে
রডববরবভন্ট অফ রর্যকারচায ইন াফর্রক এে প্রাইববট রক্টয ইন ফাাংরাবদ’’ ীল িক ভর্ন্বত প্রকবল্পয র্ফযীবত ০৬
(ছয়) ফছয রভয়াদী প্রকবল্পয আতায় (২০০৯-২০১৫) অথ ি ফছবযয জন্য র্ফএআযটিআই অাংবয ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয
জন্য ফযাদ্দ  অফভৄিকৃত ৩৬.৫০ রক্ষ টাকায ভবধ্য ৩৪.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা বয়বছ। অগ্রগর্তয ায ৯৫.০২% এফাং
অব্যর্য়ত অথ ি ১.৮২ রক্ষ টাকা যকাযী রকালাগাবয জভা রদয়া বয়বছ।
রডববরবভন্ট এে ট্রান্পপায অফ াবটইবনফর রর্যকারচায রটকবনাবরার্জ রো আবগ্রর্ডাং যা র্যাচ ি এে রট্রর্নাং
কযাার্ফর্রটি অফ র্ফএআযটিআইিঃ
 ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘রডববরবভন্ট এে ট্রান্পপায অফ াবটইবনফর
রর্যকারচায রটকবনাবরার্জ রো আবগ্রর্ডাং যা র্যাচ ি এে রট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি অফ র্ফএআযটিআই’’ ীল িক প্রকবল্পয
র্ফযীবত ০৫ (াঁচ) ফছয রভয়াদী প্রকবল্পয আতায় (২০১০-২০১৫) অথ ি ফছবযয জন্য আযর্ডর্র্ অনুমায়ী ৭৫৯.৮৫ রক্ষ
টাকা ফযাদ্দ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয জন্য ফযাদ্দ  অফভৄিকৃত ২২৬.০০ রক্ষ টাকায ভবধ্য ২০৬.২০৪ রক্ষ টাকা ব্যয়
বয়বছ। অগ্রগর্তয ায ৯১.২৪% এফাং অব্যর্য়ত অথ ি ১৯.৭৯৬ রক্ষ টাকা যকাযী রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।
৬.৩. প্রবজক্ট অন রর্যকারচায র্যাচ ি এে রটকনবরাজী র্ডবর্ভবনন ইন র্র্র র্ডর্ট্রক্ট ীল িক প্রকল্পিঃ
 ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন াফ িতয চট্রগ্রাভ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য উন্নয়ন ফাফদ
রথাক ফযাদ্দ বত ‘‘প্রবজক্ট অন রর্যকারচায র্যাচ ি এে রটকনবরাজী র্ডবর্ভবনন ইন র্র্র র্ডর্ট্রক্ট ’’ ীল িক প্রকবল্পয
র্ফযীবত ০৫ (াঁচ) ফছয রভয়াদী প্রকবল্পয আতায় (২০০৯-২০১৪) অথ ি ফছবযয জন্য ৩৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা
বয়বছ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবযয জন্য ফযাদ্দ  অফভৄিকৃত ৮০.০০ রক্ষ টাকায ভবধ্য ৭৯.৬১৭২ রক্ষ টাকা ব্যয় বয়বছ।
অগ্রগর্তয ায ৯৯.৫২% এফাং অব্যর্য়ত অথ ি ০.৩৮২৮০ রক্ষ টাকা যকাযী রকালাগাবয জভা প্রদান কযা বয়বছ।
৬.৪. র্াফ াংক্রান্ত (২০১৩-২০১৪):
৬.৪.১. যাজস্ব খাতিঃ
অথ ি প্রার্প্ত (রক্ষ টাকা)
খযচ (রক্ষ টাকা)
াংবার্ধত ফযাদ্দ
৩০৭.৪২০০
৩০৩.৬১১
৬.২.

খাতয়াযী র্ফবাজনিঃ
ক্রর্ভক নাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
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খাত
অর্পাযবদয রফতন
কভিচাযীবদয রফতন
বাতার্দ
যফযা  রফা
রভযাভত  াংযক্ষণ
কর্ন্টর্ফউটযী বর্ফষ্যত তর্ফর
রমৌথ ফীভা
আনুবতার্লক (গ্রাচুইটি)
মন্ত্রার্ত  যিাভার্দ

ফযাদ্দ (রক্ষ টাকা)
৫২.৪০
৪৯.৯০
৯৫.৬৪
৮৬.২৩
৩.০০
৯.০০
১.২৫
৮.০০
২.০০
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খযচ (রক্ষ টাকা)
৫২.৪০
৪৯.৯০
৯২.৯৪
৮৫.২১
৩.০০
৯.০০
১.১৬১
৮.০০
২.০০

রভাট =

৩০৭.৪২

৩০৩.৬১১

৬.৪.২. উন্নয়ন খাত (২০১৩-২০১৪):
এক্সবটনন এে রডববরবভন্ট অফ রর্যকারচায ইন াফর্রক এে প্রাইববট রক্টয ইন ফাাংরাবদ ীল িক ভর্ন্বত প্রকল্পিঃ
অথ ি প্রার্প্ত (রক্ষ টাকা)
খযচ (রক্ষ টাকা)
৩৬.৫০
৩৪.৬৮
খাতয়াযী র্ফবাজনিঃ
(রক্ষ টাকায়)
রকাড নাং

২০১৩-২০১৪ অথ িফছবযয
ফাবজট ফযাদ্দ 
অফভৄিকৃত

খযবচয খাত

(ক) যাজস্ব খাত
৪৮২৯ গবফলণা ব্যয়
৪৮৪০ প্রর্ক্ষণ ব্যয়
৪৮৪২ রর্ভনায/য়াকি
৪৮৭৪ যাভিক
৪৯০১ অর্প বফন, প্রর্ক্ষণ বফন, প্রর্ক্ষণ রড রভযাভত 
পুনফ িান কাজ
৪৯৬১ র্ফদুযতায়ন
৪৮৯৯ কর্ন্টবজর্ন্প
(ক) প্রাই

জুন’১৪ ম িন্ত খাত
র্বর্ত্তক ব্যয়

অব্যার্য়ত অথ ি

১২.০৮০
৭.০০০
১.০০০
১২.৭৫০
৩.৪০০

১২.০৮০০
৫.৯৩০০
১.০০০০
১২.০০০০
৩.৪০০০

০.০০
১.০৭
০.০০
০.৭৫০
০.০০

০.২৭০

০.২৭০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

রভাট যাজস্ব ব্যয়

০.০০
৩৬.৫০

০.০০
৩৪.৬৮

০.০০
১.৮২

রভাট ভরধন ব্যয়
ফ িবভাট ব্যয় র্ফবাজন (ক+খ)

০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০
৩৬.৫০

০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০০
০.০০
৩৪.৬৮

০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
১.৮২

(খ) র্পর্জকার
(খ) ভরধন খাতিঃ
৬৮০০ ম্পদ াংগ্র  ক্রয়
৬৮০৭ রভাটয াইবকর
৬৮১৩ (ক) মন্ত্রার্ত  অন্যান্য যিাভার্দ
(খ) র্ল্ক রটর্িাং রভর্নার্যজ
৭০০০ র্নভিান  পূতি
৭০০১ ভূর্ভ উন্নয়ন
৭০৮১ (ক) অন্যান্য ব্যয়
(খ) এভআইএ র্িারীকযণ

ফাস্তফ অগ্রগর্তয ায ৯৫.০২%
৬.৪.৩. রডববরবভন্ট এে ট্রান্পপায অফ াবটইবনফর রর্যকারচায রটকবনাবরার্জ রো আবগ্রর্ডাং যা র্যাচ ি এে রট্রর্নাং
কযাার্ফর্রটি অফ র্ফএআযটিআইিঃ
অথ ি প্রার্প্ত (রক্ষ টাকা)
খযচ (রক্ষ টাকা)
২২৬.০০
২০৬.২০৪
খাতয়াযী র্ফবাজনিঃ
(রক্ষ টাকায়)
রকাড নাং

৪৮০০
৪৮০১
৪৮১৫
৪৮১৬
৪৮১৭
৪৮১৮
৪৮২১
book 13-14.doc

খাবতয র্ফফযণ

২০১৩-১৪
অথ িফছবযয
ফাবজট ফযাদ্দ

(ক) যাজস্ব ব্যয়িঃ
যফযা  রফা
ভ্রভণ ব্যয়
রাবিজ
রটর্রবপান
পযাক্স/রটবরক্স
রযর্জবষ্ট্রন র্প
র্ফদুযৎ

১.৬০০০০
০.৩২০০০
০.৩২০০০
০.১৬০০০
০.০৮০০০
২.৮২০০০
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জুন’১৪ ম িন্ত
খাত র্বর্ত্তক ব্যয়

অব্যর্য়ত অথ ি

১.৬০০০০
০.০০০০০
০.৩২০০০
০.১৬০০০
০.০০০০০
২.৮২০০০

০.০০০০
০.৩২০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০৮০০
০.০০০০

রকাড নাং
৪৮২২
৪৮২৩
৪৮২৭
৪৮২৮
৪৮২৯
৪৮৩১
৪৮৩৩
৪৮৪০
৪৮৪২
৪৮৪৫
৪৮৪৬
৪৮৪৯
৪৮৫২
৪৮৫৯
৪৮৬১
৪৮৭৪
৪৮৮১
৪৮৮৩
৪৮৯০
৪৮৯৫
৪৮৯৯
৪৯০০
৪৯০৬
৪৯১৬
৪৯৫৮
৪৯৬১

খাবতয র্ফফযণ
গ্যা  পৄবয়র
রবট্রার  লুফর্যবকন্ট
ভৄদ্রণ  ফাঁধাই
রিনাযী, ীর এে িযাম্প
গবফলণা ব্যয়
বুক্স এে র্র্যর্ডকযার
প্রচায  র্ফজ্ঞান
প্রর্ক্ষণ ব্যয়
রর্ভনায/কনপাবযন্প
আপ্যায়ন ব্যয়
ট্রান্পবাবট িন এক্সবনব
প্রাইজ
রকর্ভকযার াযবচজ
ইনবকটিাইড
ায
কনারবটন্ট (ররাকার)
র্র্কউর্যটি গাড ি
অনাযার্যয়াভ/র্প/বয়বজ
পাাংন/রপবটি
কর্ভটি র্ভটিাং/কর্ভন
আদায এক্সবনব
রভযাভত, াংযক্ষণ  পূনফ িান
পার্ন িচায
ইকুবভন্ট এে এযািাবয়ন্প
ইবরকর্ট্রক রাইন এে য়ার্যাং
ইবরকর্ট্রক ইনফ্রািাকচায
রভাট যাজস্ব ব্যয় (ক)

২০১৩-১৪
অথ িফছবযয
ফাবজট ফযাদ্দ
১.৪০০০০
১.২০০০০
০.৫০০০০
০.৫০০০০
৯২.১০০০০
০.৪০০০০
০.৪০০০০
৪.৬০০০০
২.০০০০০
০.৪০০০০
০.১৬০০০
০.১৬০০০
০.২০০০০
০.২০০০০
০.৪০০০০
৭.২০০০০
১৩.০০০০০
০.৪০০০০
০.২০০০০
০.২০০০০
০.২৮০০০

জুন’১৪ ম িন্ত
খাত র্বর্ত্তক ব্যয়

অব্যর্য়ত অথ ি

১.৪০০০০
১.২০০০০
০.৫০০০০
০.৫০০০০
৮৬.৪১০০০
০.৪০০০০
০.৪০০০০
১.৫৬২০০
১.৫০০০০
০.৪০০০০
০.১৬০০০
০.০০০০০
০.২০০০০
০.২০০০০
০.৪০০০০
৬.৭৬০০০
১২.১১০০০
০.৪০০০০
০.২০০০০
০.২০০০০
০.২৮০০০

০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
৫.৬৯০০
০.০০০০
০.০০০০
৩.০৩৮০
০.৫০০০
০.০০০০
০.০০০০
০.১৬০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
০.৪৪০০
০.৮৯০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০

০.২০০০০
০.৬০০০০
২.০০০০০
০.০০০০০
১৩৪.০০০০০

০.২০০০০
০.৬০০০০
২.০০০০০
০.০০০০০
১২২.৮৮২০০

০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
০.০০০০
১১.১১৮০

৪৫.৫০০০০
০.০০০০০
৩১.০৭৪০০
১.৩৬০০০
৫.৭৩০০০
১.৬২০০০
০.০০০০০

৪৫.০০০০০
০.০০০০০
২৫.১০০০০
১.২৪০০০
৩.৭৩০০০
১.৫৩৬০০
০.০০০০০

০.৫০০০
০.০০০০
৫.৯৭৪০
০.১২০০
২.০০০০
০.০৮৪০
০.০০০০

২.৫০০০০
৪.২১৬০০
৯২.০০০০০
২২৬.০০০০০

২.৫০০০০
৪.২১৬০০
৮৩.৩২২০০
২০৬.২০৪০০

০.০০
০.০০
৮.৬৭৮
১৯.৭৯৬

(খ) ভরধন ব্যয়িঃ
৬৮০০
৬৮১৩
৬৮১৫
৬৮১৯
৬৮২১
৬৮৫১
৬৮৩৯
৬৮৫১
৭০০০
৭০৪৬
৭০৫৬

ম্পদ াংগ্র  ক্রয়
মন্ত্রার্ত  যিাভার্দ
কর্ম্পউটায  আনুলার্িক মন্ত্রাাং
অর্প ইকুবভন্ট
আফাফত্র
অন্যান্য ব্যয়
ইর্যবগন ইনফ্রািাকচায
অন্যান্য ব্যয়
ভূর্ভ উন্নয়ন
রল্থ রকয়ায এে য়াটায ািাই
ইবরকর্ট্রকযার এযািাবয়ন্প
রভাট ভরধন (খ)
ফ িবভাট ব্যয় র্ফবাজন (ক+খ) =

ফাস্তফ অগ্রগর্তয ায= ৯১.২৪%
৬.৪.৪. প্রবজক্ট অন রর্যকারচায র্যাচ ি এে রটকনবরাজী র্ডবর্ভবনন ইন র্র্র র্ডর্ট্রক্ট ীল িক প্রকল্পিঃ
অথ ি প্রার্প্ত (রক্ষ টাকা)
খযচ (রক্ষ টাকা)
৮০.০০
৭৯.৬১৭২
খাতয়াযী র্ফবাজনিঃ
(রক্ষ টাকা)
অথ িননর্তক
রকাড
১
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র্ফফযণ

ফাবজট ফযাদ্দ
২০১৩-১৪
৩

২
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জুন,১৪ ম িন্ত খাত র্বর্ত্তক
ব্যয়
৪

অব্যর্য়ত অথ ি
৫

অথ িননর্তক
র্ফফযণ
রকাড
১
২
(ক) যাজস্ব খাত
৪৮০০
যফযা  রফা
৪৮০১
ভ্রভন ব্যয়
৪৮১০
রৌয কয
৪৮১৪
অন্যান্য কয
৪৮২১
র্ফদুযৎ
৪৮২৩
রবট্রার  লুর্েবকন্ট
৪৮২৭
ভৄদ্রণ  ফাঁধাই
৪৮২৯
গবফলণা ব্যয়
৪৮৩৩
প্রচায র্ফজ্ঞান
৪৮৪০
প্রর্ক্ষণ ব্যয়
৪৮৪২
রর্ভনায/কনপাবযন্প
৪৮৪৫
আপ্যায়ন
৪৮৫২
যাায়র্নক দ্রব্যার্দ ক্রয়
৪৮৮৩
োনী
৪৮৯৯
অন্যান্য ব্যয়
৪৯০০
রভযাভত, াংযক্ষণ  পূন িফান
৪৯৩১
অন্যান্য র্ফর্ল্ডাং  াংস্থান
৪৯৬১
আবযন্তযীণ ইবরকর্ট্রক য়ার্যাং
৪৯৯১
অন্যান্য রভযাভত  াংোয
রভাট যাজস্ব ব্যয়=

ফাবজট ফযাদ্দ
২০১৩-১৪
৩

জুন,১৪ ম িন্ত খাত র্বর্ত্তক
ব্যয়
৪

অব্যর্য়ত অথ ি
৫

০.০০০০০
০.২০২৫০
০.১৩৫০০
০.২৮০০০
০.০০০০০
০.২২০০০
০.৫৬২৫০
১৮.৬৬০০০
০.১১২৫০
১৪.৮০৫০০
১.১২৫০০
১.৩০০০০
০.০৯০০০
১৬.২৭১৭০

০.০০০০০০
০.০১৫০০০
০.০৫২৭০০
০.২৮০০০০
০.০০০০০০
০.২২০০০০
০.৫৬২৫০০
১৮.৬৬০০০০
০.১১২৫০০
১৪.৬৯৫০০০
১.১২৫০০০
১.৩০০০০০
০.০৯০০০০
১৬.২৭১৭০০

০.০০০০০০
০.১৮৭৫০০
০.০৮২৩০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.১১০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০

২.৩০০০০
১.৬০০০০
০.২৮০০০
৫৯.৪৬৩০০

২.২৯৯০০০
১.৫৯৯০০০
০.২৮০০০০
৫৯.০৮১২০০

০.০০১০০০
০.০০১০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০

১৫.৪৪০০০
০.৬৭০০০
১.৭৭০০০
১.১৫০০০
০.০১৭০০
০.৫৫০০০
০.৩৪০০০

১৫.৪৪০০০০
০.৬৭০০০০
১.৭৬৯০০০
১.১৫০০০০
০.০১৭০০০
০.৫৫০০০০
০.৩৪০০০০

০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০১০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০০০০০

০.৩০০০০
০.৩০০০০
২০.৫৩৭০০
৮০.০০০০০

০.৩০০০০০
০.৩০০০০০
২০.৫৩৬০০০
৭৯.৬১৭২০০

০.০০০০০০
০.০০০০০০
০.০০১০০০
০.৩৮২৮০০

(খ) ভরধন খাত
৬৮০০
৬৮১৩
৬৮১৫
৬৮১৯
৬৮২১
৬৮২৩
৬৮২৭
৬৮৪৩
৭০০০
৭০০১
৭০৮১

ম্পদ াংগ্র/ক্রয়
রভর্নার্যজ  অন্যান্য মন্ত্রার্ত ক্রয়
কর্ম্পউটায  আনুলার্িক মন্ত্রাাং
অর্প ইকুবভন্ট
আফাফ ত্র
রটর্রবপার্নক যিাভার্দ
বফদুযর্তক যিাভার্দ
স্বাস্থয র্যচম িা  ার্ন যফযা
র্নভিাণ  পূতি
ভূর্ভ উন্নয়ন
অন্যান্য (ফাবফ িড য়ায রপর্ন্পাং উইথ রগট)
রভাট ভরধন ব্যয় (খ)
ফ িবভাট ব্যয় র্ফবাজন (ক+খ)

আর্থ িক অগ্রগর্তয ায =৯৯.৫২%
৭. ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ এফাং ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয র্ফএআযটিআই-এয উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
রযভ র্বল্পয উন্নয়বনয রবক্ষয ফতিভান যকাবযয ানাভবর ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইন্পটিটিউট
(র্ফএআযটিআই)-এ গবফলণায ভাধ্যবভ উদ্ভার্ফত উচ্চপরনীর তুৌঁতজাত  রযভকীবটয উন্নত জাত এফাং রটকই প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা
বয়বছ। মা র্নম্নরূিঃ
১)
জাভিিাজভ ব্যাাংবক রভাট ৬৪টি তুৌঁতজাত াংযক্ষণ কযা বে। আয দু’টি জাত জাভিিাজভ ব্যাাংবক ভেি য়ায অবক্ষায়
যবয়বছ। জাভিিাজভ ব্যাাংবকয উন্নয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ।
২) ফাাংরাবদবয আফায়া উবমাগী উচ্চপরনীর ০৯টি তুৌঁবতয জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। উদ্ভার্ফত উন্নত তুৌঁতজাবতয ভবধ্য
০৬টি ইবতাভবধ্য ভাঠ ম িাবয় ছাড়া বয়বছ। জাতগুর্র ভাঠ ম িাবয় ব্যফাবযয পবর তুৌঁতাতায উৎাদন ১২-১৮ রভ.টবনয স্থবর
৪০-৫০/ রক্টয/ফছয উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বছ।
৩) রদবয আফায়া উবমাগী তুৌঁতচাল ব্যফস্থানা প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
৪) তুৌঁতগাবছয রযাগ-ফারাই দভবন প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
৫) তুৌঁতচাবল াথী পবরয চাল প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ এফাং ভাঠ ম িাবয় ব্যফাবযয পবর রযভ চাবলয াবথ ম্পৃি
চালীবদয ফাড়র্ত আবয়য সুবমাগ সৃর্ি বয়বছ।
৬) জাভিিাজভ ব্যাাংবক রভাট ৮৫টি রযভ কীবটয জাত াংযক্ষণ  প্রর্তারন কযা বে।
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৭) ফাাংরাবদবয আফায়া উবমাগী রভাট ২৮টি উচ্চ পরনীর রযভকীবটয জাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ এয ভবধ্য ২৫টি জাত
ভাঠ ম িাবয় ছাড়া বয়বছ। উন্নত জাত  করাবকৌরগুর্র ভাঠ ম িাবয় ব্যফাবযয পবর প্রর্ত ১০০ রযাগভৄি র্ডবভ রযভ গুটিয
উৎাদন ২০-২৫ রকর্জয স্থবর ফতিভাবন ভাঠ ম িাবয় গবড় ৬০-৭০ রকর্জবত উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বছ।
৮) ফতিভাবন ০১ রকর্জ কাঁচা রযভ সুতা উৎাদন কযবত ১০-১২ রকর্জ কাঁচা রযভ গুটি প্রবয়াজন বে, মা পূবফ ি ০১ রকর্জ কাঁচা
রযভ সুতা উৎাদন কযবত ১৫-২০ রকর্জ রযভ গুটি প্রবয়াজন বতা।
৯)
বজযষ্ঠা  বাদুযী ফবন্দ আফায়া নীর রযভকীবটয ফহুচক্রীজাত উদ্ভাফন কযা বয়বছ মা র্পল্ড ট্রায়ার ম িাবয় যবয়বছ।
১০) অগ্রণী  বচতা ফবন্দ আফায়া উবমাগী রযভকীবটয এপ-১ উচ্চপরনীর াইেীড জাত উদ্ভাফবনয গবফলণা ইবতাভবধ্য রল
বয়বছ। মা ফতিভাবন র্পল্ড ট্রায়াবরয ম িাবয় যবয়বছ।
১১) ফাাংরাবদবয আফায়া উবমাগী ফাবযগপ্রই, যাজাী এফাং র্জএভর্, াবকায়ায় শুষ্ক  খযা রভৌসুবভ তুৌঁতজর্ভবত সুষ্ঠুবাবফ
রচ ব্যফস্থায রবক্ষয র্ড-টিউফবয়র  র্িাংকরায রচ ইর্যবগন রনটয়াকি স্থান কযা বয়বছ এয পবর গুণগত
তুৌঁতাতা উৎাদবনয সুবমাগ সৃর্ি বয়বছ।
১২) লু রাকায রযাগ দভবন ‘‘লু াউডায’’  লু রাকায কীটত্রু উর্জভার্ছ দভবন ‘‘উর্জনা’’ উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
১৩) অম্লীয়  ক্ষাযীয় ভাটি াংবাধবনয ভাধ্যবভ তুৌঁতচাল উবমাগী কযায প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা বয়বছ।
১৪) রারায ড্রায়ায উদ্ভাফবনয পবর রারায এনার্জি ব্যফায কবয স্বল্প খযবচ রযভগুটি শুকাবনা প্রভের্ি উদ্ভাফন কযা ম্ভফ বয়বছ।
১৫) ফাবযগপ্রই কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভবয আতায় স্বল্পবভয়াদী  দীঘ িবভয়াদী প্রর্ক্ষণ রকাব ি ফবভাট ১২৮৬ জন
প্রর্ক্ষণাথীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।
রযভ সুতায উৎাদন বৃর্িয রবক্ষয াফ িতয রজরাভব াার্ড় র্যবফব রযভ চাল উবমাগী তুৌঁতজাত  রযভকীবটয জাত
উদ্ভাফবনয জন্য আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকবন্দ্র গবফলণায কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বে। তাছাড়া রযভ সুতায উৎাদন বৃর্িয রবক্ষয
প্রবয়াজনীয় গবফলণা কাম িক্রভ র্যচারনা  র্ফএআযটিআই-এয প্রর্ক্ষণ কাবজয ক্ষভতা বৃর্িয জন্য ফতিভান যকায কর্তিক
অনুবভার্দত র্তনটি প্রকল্প/কভিসূচী ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ। এগুবরা বেিঃ
১) ফাাংরাবদব যকাযী  রফযকাযী খাবত রযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নয়ন ীল িক ভর্ন্বত প্রকল্প।
২) রডববরবভন্ট এে ট্রান্পপায অফ াবটইবনফর রর্যকারচায রটকবনারজী থ্রু আবগ্রর্ডাং র্দ র্যাচ ি এে রট্রর্নাং কযাার্ফর্রটি
অফ র্ফএআযটিআই ীল িক প্রকল্প।
৩) প্রবজক্ট অন রর্যকারচায র্যাচ ি এে রটকবনারর্জ র্ডর্র্ভবনন ইন র্র্র র্ডর্ট্রক্ট।
৮. উাংাযিঃ
ফাবযগপ্রই-এয উদ্ভার্ফত উচ্চপরনীর তুৌঁত  রযভকীবটয জাত, রযভ চাল  র্যর্রাং প্রভের্ি ভাঠ ম িাবয় স্তান্তবযয পবর
রযভগুটি উৎাদন অবনক গুবন বৃর্ি রবয়বছ এফাং রযভ চালীগণ আর্থ িকবাবফ রাবফান বেন। প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ রযভ র্বল্প দক্ষ
জনর্ি সৃর্ি বে এফাং গবফলণাগাবযয উদ্ভার্ফত প্রভের্ি বজ ভাঠ ম িাবয় স্তান্তয কযা ম্ভফ বে। পবর রদব গ্রাভাঞ্চবর
কভিাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি বে এফাং দার্যদ্র র্ফবভাচবন ায়ক ভূর্ভকা যাখবত ক্ষভ বে
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়বনয র্নর্ভত্ত ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেবনয তথ্যাফরী।
রযভ র্বল্পয চার্দা অনুমায়ী উন্নত রযভফীজ যফযা  মথামথ কার্যগযী ায়তা দাবনয উবদ্দবে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উবযাবগ
১৯৯৭ বন ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন একটি অ-ভৄনাপাববাগী রকাম্পানী র্ববফ প্রর্তর্ষ্ঠত য়। যকাযী  রফযকাযী প্রর্তর্নর্ধ
ভন্ববয় পাউবেবনয একটি র্িারী র্যচারনা ল িদ যবয়বছ। র্যচারনা ল িবদয রভাট দস্য ১২ জন। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ
র্যচারনা ল িবদয রচয়াযা িন র্াবফ দার্য়ত্ব ারন কযবছন। পাউবেবনয কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য একজন ব্যফস্থানা র্যচারক
ি
এফাং রভাট ৩৯ জন জনফবরয অগাবনাগ্রাভ
যবয়বছ। ব্যফস্থানা র্যচারক ল িবদয র্নকট দায়ফি। ফতিভাবন রফ র্কছু দ শূন্য থাকায়
ি
ভাত্র ১৪ জন জনফর পাউবেবন কভিযত যবয়বছ (অগাবনাগ্রাভ
াংভের্ি-০১ এ যর্ক্ষত)। ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ র্ল্ক
পাউবেন  ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট এই প্রর্তষ্ঠান র্তনটিয একত্রীকযবনয কাজ প্রর্ক্রয়াধীন থাকায় ফতিভাবন
র্ল্ক পাউবেবনয প্রধান কাম িারয় রযভ রফাবড িয করাফাগানস্থ অর্পবয একটি কবক্ষয কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ। এছাড়া পাউবেবনয
কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য র্ঝনাইদ, ভয়নাভর্ত (কুর্ভো) এফাং যত্দাই (ঠাকুযগাঁ) এ ৩টি রযভ রগ্রবনজ/উৎাদনবকন্দ্র যবয়বছ।
ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ ৩০ জবনয আফার্ক সুর্ফধা একটি আদৄর্নক রযভ প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র এফাং র্ঝনাইদ রকবন্দ্র একটি ১০ রফর্বনয
র্যর্রাং ইউর্নট যবয়বছ। ফতিভাবন পাউবেন তায র্নজস্ব আয় িাযা জনফর খাবতয ব্যয় র্নফ িা কবয।
ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন জুরাই ২০০৯ বত Japan Debt Cancellatation Fund এয আতায় ফাাংরাবদ র্ল্ক
পাউবেন, ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি এফাং ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট রমৌথবাবফ ৩০ রকাটি টাকায (তন্বধ্য
পাউবেবনয অাং ৪৭৭.২০ রক্ষ টাকা) ৫ ফছয রভয়াদী “Extension and Development of Sericulture in
Public and Private Sector in Bangladesh” ীল িক উন্নয়ন প্রকবল্পয কাজ শুরু কবয মা চরভান যবয়বছ।
প্রকল্পটিয ভর উবদ্দে বরা- রগ্রবনবজয তুৌঁতজর্ভ উন্নয়ন  যক্ষনাবফক্ষন, উন্নতভাবনয রযভ ফীজ উৎাদন  যফযা, ভান ম্পন্ন
রযভ সূতা উৎাদন, চালীবদয উৎার্দত রযভ গুটিয ফাজায ায়তা প্রদান, রযভচালী  সুতাকাটাইকাযীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান এফাং
কভিাংস্থান সৃর্ি  আয় বৃর্ি কযা। চরভান প্রকবল্পয ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবযয অর্জিত পরতা র্নবম্ন ফন িনা কযা বরািঃ
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১. উচ্চ পরনীর রযভ ফীজ উৎাদন  যফযািঃ
ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন র্ঝনাইদ  ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ ফার্ণর্জযক রযভ র্ডভ উৎাদন এফাং ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ রযভ রাকায
ভার্তজাত াংযক্ষণ, ভরফীজ ফধ িন কবয অন্যান্য রগ্রবনবজ যফযা  প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয থাবক। র্ঝনাইদ  যত্দাই রগ্রবনবজ এফ র্ডভ
ারন কযতিঃ ফার্ণর্জযক র্ডভ উৎাদন কবয চালীবদয ভাবঝ যফযা কবয থাবক। ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয চার্দায র্বর্ত্তবত রভাট
৩৬,০০০টি এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয রভাট ১,০৯,৩৯০টি উন্নত জাবতয রযাগভৄি াইর্েড র্ডভ উৎাদন কযত: র্ফর্বন্ন এনর্জ র্নয়র্ন্ত্রত
রযভচালীবদয ভবধ্য র্ফর্ক্র কযা বয়বছ।
২. তুৌঁতচাল উন্নয়ন  যক্ষনাবফক্ষণিঃ
র্ল্ক পাউবেবনয র্তনটি রগ্রবনবজ রভাট তুৌঁতজর্ভয র্যভান ১৫০ র্ফঘা। এয ভবধ্য র্ঝনাইদ রগ্রবনবজ ৫৪ র্ফঘা, ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ ২১
র্ফঘা এফাং যত্দাই রগ্রবনবজ ৭৫ র্ফঘা। এই তুৌঁতজর্ভ াযা ফছয ক্র র্র্ডউর রভাতাবফক যক্ষনাবফক্ষণ কযা বে। চরভান উন্নয়ন প্রকবল্পয
আতায় ৬১ র্ফঘা জর্ভয পুযাতন তুৌঁতচাল উঠিবয় উন্নত প্রজাতীয তুৌঁতচাল কযা বে। এযই ধাযাফার্কতায় ২০১২-১৩ অথ ি ফছবয র্তনটি
রগ্রবনবজ রভাট ৪ র্ফঘা ১০ কাঠা এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয র্তনটি রগ্রবনবজ রভাট ১১ র্ফঘা ০৫ কাঠা জর্ভবত উন্নত জাবতয নতুন তুৌঁতচাল
কযা বয়বছ।

৩. ফার্ণর্জযক রযভ গুটি উৎাদনিঃ
ফীজগুটি উৎাদবনয াাার্ রগ্রবনবজয তুৌঁতজর্ভয সুষ্ঠ ব্যফায  আয় বৃর্িয রবক্ষয ফার্ণর্জযক রযভ গুটি উৎাদন কযা বে।
তুৌঁতজর্ভয িযফায কযায রবক্ষয রগ্রবনজগুবরাবত াযা ফছয ফার্ণর্জযক র্বর্ত্তবত রযভগুটি উৎাদন কাম িক্রভ র্যচারনা কযা য়।
২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয রগ্রবনজগুবরাবত ৬,৯৫৬ রকর্জ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ৫,০৯০ রকর্জ উন্নতভাবনয ফার্ণর্জযক রযভগুটি
উৎাদন কযা বয়বছ।
৪. রযভ সূতা উৎাদনিঃ
র্ঝনাইদ, যত্দাই  ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ স্থার্ত র্যর্রাং  র্ির্নাং ইউর্নবট র্নয়র্ভত রযভ সূতা উৎাদন কযা য়। চার্দায আবরাবক
রখাবন ডুর্য়ন রযভ এফাং িান সূতা উৎাদন কযা বে। ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয রভাট ৪৭৩ রকর্জ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয রভাট
২৮৬ রকর্জ ডুর্য়ন এফাং িান রযভ সূতা উৎাদন কযা বয়বছ।
৫. রযভ গুটি ক্রয়িঃ
র্ঝনাইদ, যত্দাই  ভয়নাভর্ত রগ্রবনবজ স্থার্ত র্যর্রাং  র্ির্নাং ইউর্নবট রগ্রবনবজ উৎার্দত রযভ গুটি ব্যফায কবয রযভ সূতা
উৎাদবনয াাার্ চালীবদয উৎার্দত রযভ গুটিয ফাজাযজাতকযন ায়তা এফাং র্যরায/র্িনাযবদয াফ িক্ষর্নক কভিাংস্থাবনয
জন্য রযভ ম্প্রাযণ এরাকা বত রযভ গুটি ক্রয় কবয র্যর্রাং ইউর্নটগুর্র াযা ফছয চালু যাখা য়। ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয রভাট
১,১৮৬ রকর্জ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয ৯৭৬ রকর্জ কাঁচা রযভ গুটি ক্রয় কযা বয়বছ ।
৬. ফনী, র্যরায/র্িনায প্রর্ক্ষণিঃ
রযভ গুটি  সূতা উৎাদবনয রক্ষবত্র উভেি কার্যগর্য প্রভের্ি ভাঠ ম িাবয় কাম িকয কযায জন্য ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্প রযভচালী এফাং
সূতাকাটাইকাযী (র্যরায-িীনায) প্রর্ক্ষবণয াংস্থান যবয়বছ। ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয রভাট ৬০ জনবক তুৌঁতচাল  লুারন এফাং ২০
জন দুিঃস্থ ভর্রাবক সূতা কাটাই প্রর্ক্ষণ রদয়া বয়বছ। ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয রভাট ৮০ জনবক তুৌঁতচাল  লুারন এফাং ২০ জন
দুিঃস্থ ভর্রাবক সূতা কাটাই প্রর্ক্ষণ রদয়া বয়বছ।
৭. কভিচাযী প্রর্ক্ষণিঃ
রযভ গুটি  সূতা উৎাদবনয রক্ষবত্র উন্নত/আদৄর্নক কার্যগর্য প্রভের্ি রগ্রবনজ  ভাঠ ম িাবয় কাম িকয কযায জন্য এফাং কভিচাযীবদযবক
রযভচাবল প্রর্র্ক্ষত কযায রবক্ষয ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্প কভিচাযীবদয প্রর্ক্ষবণয াংস্থান যবয়বছ। ২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয যত্দাই
রগ্রবনবজয ০১ জন এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবয র্ঝনাইদ  যত্দাই রগ্রবনবজয ২ জন কভিচাযী প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছন।
র্নবম্নয রটর্ফবর র্ল্ক পাউবেন কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয ২০১১-১২, ২০১২-২০১৩ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি ফছবযয গৃর্ত কাম িক্রভ,
রক্ষযভাত্রা  অগ্রগর্তয র্ফফযণ রদয়া বরা:
কাম িক্রবভয র্ফফযণ

২০১১-২০১২
রক্ষযভাত্রা
অজিন

২০১২-১৩
রক্ষযভাত্রা
অজিন

২০১৩- ২০১৪
রক্ষযভাত্রা
অজিন

তুৌঁতচাল উন্নয়ণ 
যক্ষণাবফক্ষণ
রযভ ফীজ/র্ডভ উৎাদন
রযভ গুটি উৎাদন

১৫০ র্ফঘা

১৫০ র্ফঘা

১৫০ র্ফঘা

১৫০ র্ফঘা

১৫০ র্ফঘা

১৫০ র্ফঘা

০.৭৫ রাখ
৮,০০০ রকর্জ

৩৭,৫০০টি
৭,০১৫ রকর্জ

১.০০ রাখ
৮,০০০

৩৬,০০০টি
৬,৯৫৬ রকর্জ

১.২৫ রাখ
৫,৫০০ রকর্জ

১,০৯,৩৯০টি
৫,০৯০ রকর্জ
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রযভ সুতা উৎাদন
রযভগুটি ক্রয়
ফনী প্রর্ক্ষণ
র্যরায/র্িনায প্রর্ক্ষণ
কভিচাযী প্রর্ক্ষণ

৬৫০ রকর্জ
৩,০০০ রকর্জ
১০০ জন
৪০ জন
২ জন

৭০৬ রকর্জ
২,৫২০
রকর্জ
১০০ জন
৪০ জন
৩ জন

রকর্জ
৬০০ রকর্জ
১০০০ রকর্জ

৪৭৩ রকর্জ
১,১৮৬ রকর্জ

৪৬০ রকর্জ
১,০০০ রকর্জ

২৮৬ রকর্জ
৯৭৬ রকর্জ

৬০ জন
২০ জন
-

৬০ জন
২০ জন
১ জন

৮০ জন
২০ জন
-

৮০ জন
২০ জন
২ জন

৭. অন্যান্য আয়বৃর্িভরক কাম িক্রভিঃ
পাউবেবনয রগ্রবনজভবয আর্থ িক স্বয়াংম্পূণ িতা অজিবনয রবক্ষয রগ্রবনবজয র্ফর্বন্ন ম্পবদয সুষ্ঠু ব্যফাবযয ভাধ্যবভ আয় বৃর্িয
র্ফর্বন্নভৄখী দবক্ষ গ্রণ কযা বয়বছ। রগ্রবনজভব ফার্ণর্জযক গুটি  সূতা উৎাদবনয াাার্ তুৌঁতজর্ভবত র্ভশ্র পবরয আফাদ
কযা বে। এয ভাধ্যবভ রগ্রবনবজয জর্ভয ফহুভৄখী ব্যফায  তুৌঁতজর্ভ যক্ষণাবফক্ষণ  তৌঁতাতা উৎাদন ব্যয় হ্রা কযা ম্ভফ বে।
২০১২-২০১৩ অথ ি ফছবয রগ্রবনজগুর্রবত র্ফর্বন্ন ধযবনয াথী পর আফাদ কযা বয়বছ। এ রথবক উবেখবমাগ্য যাজস্ব অর্জিত বয়বছ।
৫.০ জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান রন্টায (রজর্ডর্র্):
র্ফশ্ব প্রকৃর্তয রূ রৌন্দবম িয আফীয ছড়াবনা অরূ অকুন্ঠ রয আভাবদয প্রাবণয ফাাংরাবদ। আফভান ফাাংরায াজায ফছবযয
ঐর্তযভর্েত কভি াংস্কৃর্ত াভার্জক রভর ফন্ধন-চঞ্চরতায় ভজবুত অথ িনীর্তয র্যক্ষীত কৃর্লজ ণ্য াবটয প্রধানতভ যপ্তানীকাযক রদ
ফাাংরাবদ। াট এবদবয বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিন এফাং কভিাংস্থান সৃর্িয র্ফবফচনায় রানারী আঁ র্ববফ র্ফবফর্চত ত। স্বাধীনতায পূবফ ি
ফার্ল িক বফবদর্ক ভৄদ্রা অজিবন াট  াটবণ্যয অফদান র্ছর তকযা ৭৫-৮৫ বাগ। স্বাধীনতা উত্তয ভয়কাবর র্ফশ্বফাজাবয কৃর্ত্রভতন্তু
এফাং র্ফর্বন্ন স্বল্প ভবল্যয র্নবথটিক দ্রবব্যয ব্যাক আর্ফবিাবফয পবর এফাং াট খাবতয মথামথ র্যচম িা  নীর্তভারা অনুসৃত না য়ায়
প্রাকৃর্তক আঁ াট চযাবরবিয েুখীন য়। াট  াটজাত দ্রবব্যয যপ্তানী আয় ক্রভান্ববয় হ্রা রবত থাবক। এই অফস্থা রথবক উত্তযবণয
রবক্ষ প্রায় র্তন দক য র্ফযভান রুগ্ন াট র্বল্পয াা ার্ াবটয ফহুভৄখী  ফহুভার্ত্রক ব্যফাবযয রবক্ষ উচ্চভল্য াংবমার্জত ফহুভৄখী
াটণ্য উৎাদবন ায়তা বৃর্িয প্রয়াব ২০০২ াবর গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ‘জুট ডাইবাযর্র্পবকন
প্রবভান রন্টায’ (রজর্ডর্র্) স্থান কবয। রজর্ডর্র্ উচ্চভল্য াংবমার্জত ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদনক্ষভ র্ল্প স্থাবন উবযািাবদয
প্রভের্ি যফযা, র্নর্দ িি ম িাবয় ভরধবনয ব্যফস্থা কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন রবল এফাং প্রর্ক্ষণ  র্ফণবন ায়তা র্দবয় আবছ। াপবল্যয
াবথ প্রথভ ম িায় (ভাচ ি ২০০২ রথবক র্ডবম্বয ২০০৮) এফাং র্িতীয় ম িায় (জানুয়ার্য ২০০৮ রথবক ২০১২) এয কাম িক্রবভয ফাস্তফায়বনয
য জানুয়ার্য ২০১৩ রথবক ৫ ফছবযয জন্য রজর্ডর্র্’য র্ততীয় ম িাবয়য কভির্যকল্পনা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক অনুবভার্দত য়।
রজর্ডর্র্’য ভর অর্পটি ১৪৫ ভর্নপুযী াড়া, আইবজএর্জ বফন, রতজগাঁ, ঢাকায় অফর্স্থত। াটণ্য ফহুভৄখীকযণ প্রর্ক্রয়া
 কাম িক্রভবক াড়া রদব ছর্ড়বয় রদয়ায জন্য রদবয ৬টি র্ফবাগ এফাং রজরা বয রভাট ৬টি ফহুভৄখী াট র্ল্প উবযািা রফা রকন্দ্র
(রজইএর্) স্থান কযা বয়বছ। রন্টাযগুবরা বরািঃ (১) ঢাকা, (২) নযর্াংদী, (৩) চট্রগ্রাভ, (৪) যাংপুয, (৫) মবায এফাং (৬) টাু্ঈাইর।
এই রন্টাযগুর্রবত কাঁচাভার ব্যাাংক (Raw Materials Bank) এয ভাধ্যবভ উবযািাবদয কাঁচাভার প্রার্প্তয ব্যফস্থা যবয়বছ।
রজর্ডর্র্’য কাম িক্রবভ দক্ষতা বৃর্ি  সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয রবক্ষ াট র্বল্পয াংবগ র্ফর্বন্ন ম িাবয় ম্পৃি যযাষ্ট্র, কৃর্ল,
ফার্ণজয ভন্ত্রণারবয়য যপ্তানী উন্নয়ন বুযবযা অন্যান্য যকার্য  আধা-যকার্য প্রর্তষ্ঠান, এনর্জ  র্ল্প াংগঠবনয াবথ
ইবতাভবধ্য াংবমাগ  ভন্বয় াধন কযবছ। কাম িক্রবভয সুর্ফধাবথ ি র্নম্নফর্ণ িত প্রর্তষ্ঠানভবয াবথ MoU স্বাক্ষর্যত বয়বছ।
(ক) ফাাংরাবদ াট গবফলণা ইনর্িটিউট (র্ফবজআযআই)
(খ) ফাাংরাবদ ক্ষুদ্র  কুটিয র্ল্প কবিাবযন (র্ফর্ক)
(গ) ফাাংরাবদ তাঁত রফাড ি (ফাতাঁবফা)
(ঘ) ফাাংরাবদ াটকর কযবাবযন (র্ফবজএভর্)
(ঙ)
British Traidcraft
(চ)
SME Foundation
০২। উবদ্দে
াটবণ্য প্রবয়াজনীয় উচ্চভল্য াংবমাজন ফহুভৄখী ণ্য াভগ্রী উৎাদন  প্রকৃর্ত ফান্ধফ াবটয ব্যফায বৃর্িয ভাধ্যবভ আথ িাভার্জক অফস্থায উন্নয়ন এফাং াবটয াযাবনা রগৌযফ পুনরুিায।
০৩। কাম িক্রভ
(ক) প্রকৃর্ত ফান্ধফ ফহুভৄখী াটণ্য র্বল্পয উবযািাবদয উৎার্ত  ফাজায ম্প্রাযবণ ায়তা রদয়া;
(খ) ফহুভৄখী াটণ্য র্ল্প উবযািাবদয াটণ্য াভগ্রী উৎাদবন প্রভের্ি যফযা  বমার্গতা প্রদান;
(গ) াটণ্য াভগ্রী রদব  র্ফবদব ব্যফায বৃর্িয রবক্ষ র্ফণন  প্রচাযনাভরক কাম িক্রভ গ্রণ  ফাস্তফায়ন।
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০৪। প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভা
১। এর্ক্সর্কউটিব ডাইবযক্টয
২। ডাইবযক্টয (ভাবকিট র্যাচ ি এযাে প্রবভান) - ০১
৩। ডাইবযক্টয (প্রবজক্ট ভর্নটর্যাং এযাে ইভর্িবভবন্টন) - ০১
৪। ডাইবযক্টয (র্ডজাইন  পযান) - ০১

- ০১

---০৪
০৫। ম্ভাফনাভয় নতুন াটজাত দ্রব্য এফাং প্রভের্ি
াট এখন শুদৄভাত্র নাতন ধাযনাই নয়। াট র্দবয় এখন দৃর্ি নন্দন, রুর্চীর পযাবনফর ণ্য, বদনর্নদন ব্যফাবযাবমাগী
াভগ্রী, রাভ-রটক্সটাইর  পার্ন ির্াং দ্রব্যার্দ বতযী বে। রজর্ডর্র্ এ ম িন্ত ২২২টি র্ফর্বন্ন ধযবণয ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদন
প্রর্ক্রয়া র্চর্িত কবযবছ।
০৬। আর্থ িক ফযাদ্দ
র্িতীয় ম িাবয় াঁচ ফছয রভয়াদী (২০০৮-২০১২) এ প্রকল্প র্যচারন ব্যয় ফযাদ্দ র্ছর ৯৭৬.৪৫ রক্ষ টাকা। র্ততীয় ম িাবয় াঁচ
ফছয রভয়াদী (২০১৩-২০১৭) প্রকল্প র্যচারন ব্যয় ফযাদ্দ যবয়বছ ১৬৪৮.০৭ রক্ষ টাকা।
০৭। রজর্ডর্র্’য ম্পার্দত কাম িক্রবভয াংর্ক্ষপ্ত র্চত্র
২০০৮ াবর র্িতীয় ম িাবয় গৃীত রজর্ডর্র্'য উবযাবগ ব্যাাংবকয ায়তায় ৯টি র্ল্প প্রর্তষ্ঠান স্থার্ত বয়বছ এফাং কভন
পাে পয কভর্ডটিজ (র্এপর্) এয ঋণ তর্ফর রথবক ৫৯১.০০ রক্ষ টাকা ঋণ র্ফতযবণয ভাধ্যবভ ১৮টি ক্ষুদ্র  ভাঝাযী র্ল্প
স্থাবন ক্ষভ বয়বছ। তাযা প্রায় ফাই ফার্ণর্জযকবাবফ ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদন কযবছ। ফহুভৄখী াটণ্য র্ল্প স্থাবন
রফযকার্য উবযািাবদয রজর্ডর্র্ ম্প্রাযণভরক রফা  সুর্ফধার্দ প্রদান কযবছ। তন্বধ্য উৎাদ র্চ িত বয়বছ ২২২টি,
উবযািা র্চ র্িত বয়বছ আট’য রফী। রজর্ডর্র্ প্রর্ক্ষণ র্দবয়বছ ৮০০ জবনয রফী উবযািাবক এফাং ফহুভৄখী াটণ্য
র্ল্প উবযািা তার্রকাভুি কবযবছ ৮৩৫ জন। র্নয়র্ভত কাম িক্রবভয আতায় রজর্ডর্র্ বচতনতা কভিারা, দক্ষতা উন্নয়ন
প্রর্ক্ষণ, উচ্চ দক্ষতা প্রর্ক্ষণ, ফহুভৄখী াটবণ্যয ফাজায ভীক্ষাপূফ িক ম্প্রাযণ  ম্ভাব্যতা মাচাই, ফহুভৄখী াটণ্য রভরায
আবয়াজন  প্রদিনীয ব্যফস্থা কযা, স্থানীয়বাবফ অন্যান্য াংস্থায আবয়ার্জত র্ফর্বন্ন রভরায় অাংগ্রণ, র্ডজাইন য়াকি,
ব্যাাংক  অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ বা, ভাবকিটিাং-এয উয প্রর্ক্ষণ, ডার্য়াং এে র্পর্নর্াং এয উয প্রর্ক্ষণ, বণ্যয
গুণগতভান উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ, বণ্যয উৎাদন খযচ/ভল্য র্নধ িাযণ প্রর্ক্ষণ, রক্রতা-র্ফবক্রতা র্েরন, উবযািা
নাি/র্চর্িতকযণ, উবযািাবদয প্রবয়াজনীয় যাভি প্রদান, অযায়াড ি (রশ্রষ্ঠ ফহুভৄখী াটণ্য উৎাদনকাযীবদয ভবধ্য
অযায়াড ি) প্রদান কবয আবছ। ক্ষুদ্র উবযািাবদয ায়তায জন্য ঢাকা, নযর্াংদী এফাং যাংপুবয রজর্ডর্র্’য র্তনটি কাঁচাভার
ব্যাাংক যবয়বছ। এফ কাঁচাভার ব্যাাংক রথবক ক্ষুদ্র উবযািাগণবক সুরব ভবল্য ফহুভৄখী াটণ্য বতযীয কাঁচাভার যফযা কযা
বয় থাবক। এছাড়া র্ফবল কাম িক্রবভয আতায় যবয়বছ র্ফর্বন্ন াংস্থা/প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ বা, কর-কাযখানা র্যদিন
ইতযার্দ। ???????? ????? ?? ???????
(C
IJSG-?? ????????????
‘’Development &
(CFC)-?? ??????? ???
Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)’’ ??????
R&D
????????? ????? ?????????
?????? ???????
, ????????? ? ????? ?? ????????
??? ???? ??? ??? ?????????? ???? ???
??? ???????
????field trial–?? ??? ?????
০৮।

Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles
(CFC/IJSG/21) প্রকল্প

জুট ডাইবাযর্র্পবকন প্রবভান রন্টায যাস্তায ক্ষয় রযাধ, নদ-নদীয াড় বািণ এফাং াাড় ধ রযাবধ জুট র্জরটক্সটাইর এয ব্যফাবযয রবক্ষ গত জানুয়াযী ০১, ২০১০ রথবক কভন পাে পয কবভার্ডটিজ (র্এপর্) এয আর্থ িক
ায়তায় “Development and Application of Potentially Important Jute Geotextiles (CFC/IJSG/21)” ীল িক একটি Multi-country  উন্নয়ণধভী গবফলণা প্রকবল্পয ফাাংরাবদ অাং
ফাস্তফায়ন কযবছ। প্রকবল্পয আতায় ফাাংরাবদব ৫টি গ্রাভীণ যাস্তা (প্রর্তটি ১ র্কিঃ র্ভিঃ দীঘ ি), ৩ টি নদীয াড় বািণ রযাধ
(প্রর্তটি ৫০০ র্ভিঃ দীঘ ি) এফাং ২টি াাড় ধ রযাধক (প্রর্তটি ৩০০ র্ভিঃ দীঘ ি) র্নভিাবন জুট র্জ-রটক্সটাইর ব্যফাবযয র্পল্ড
ট্রায়ার চরবছ। অনুরুবাবফ বাযবত ৭টি গ্রাভীণ যাস্তা, ৬টি নদীয াড় বািণ রযাধ এফাং ২টি াাড় ধ রযাবধ জুট র্জরটক্সটাইর ব্যফায াংর্িি র্পল্ড ট্রায়ার চরবছ। ভেিযাবজযয Cranfield University’য National Soil
Resources Institute (NSRI) এ গবফলণায় জর্ড়ত যবয়বছ।
২০১৪ াবর প্রকল্প ভাপ্ত বর রকান রক্ষবত্র র্ক ধযবনয জুট র্জ-রটক্সটাইর ব্যফায কযবত বফ তায আন্তজিার্তক ভান
র্নধ িার্যত বফ এফাং র্ফশ্বব্যার্ যাস্তায ক্ষয় রযাধ, নদ-নদীয াড় বািন এফাং াাড় ধ রযাবধ জুট র্জ-রটক্সটাইর
ব্যফাবযয নুতন র্দগন্ত উবন্ার্চত বফ এফাং াট  াটজাতবণ্যয চার্দা ব্যাকবাবফ বৃর্ি াবফ।
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৬.০ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উন্নয়ন প্রকল্পভিঃ
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ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান’’
ীল িক প্রকল্প
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র্ডজাইন,রফর্ক রন্টায 
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১৪ অথ ি
অথ ি
ম িন্ত
ম িন্ত
ম িন্ত
ফযাবদ্দয%
ফছবযয
ফছবযয অফভৄর্ি
ব্যয়
ক্রভপুর্িত
ফযাদ্দ াংবার্ধত
ব্যয়
ফযাদ্দ
৩৬০.০০ ১১৯.০০ ১১৯.০০ ১১৯.০০ ১১৯.০০ ১০০.০০% ৩৬০.০০ ১০০.০০%

৪৭১.৫৭ ১১৪.১৮

১১৪.১৮

১১৪.১৮ ১১২.১৮

৯৮.২৫%

৩৯৫.৩০

৮৩.৮৩%

৮০.০০

৮০.০০

৮০.০০

৯৯.৫২%

২৬৯.৫২

৮১.৬৭%

৩৩০.০০
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৭৯.৬২

৭.০ ২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য উবেখবমাগ্য অজিনভিঃ
র্ফলয়
২০১১-২০১২
অথ ি ফছয
কাঁচা াট উৎাদন
৭৮.০৫ রক্ষ রফর
কাঁচা াট যপ্তানী
২২.৮৫ রক্ষ রফর
কাঁচা াট যপ্তানী আয়
১৫৪০.৬৬
রকাটি টাকা
াটজাত দ্রব্য উৎাদন
৮.৮৫ রক্ষ রভিঃ টন
াটজাত দ্রব্য যপ্তানী
৭.৩৫ রক্ষ রভিঃ টন
াটজাত দ্রব্য যপ্তানী আয়
৫৬১৮.৫৯ রকাটি টাকা
তুৌঁত চাযা উৎাদন
৪.৫০ রক্ষটি
উৎার্দত তুৌঁতচাযা রযাবনয
৪.৫০ রক্ষটি
জন্য যফযা
রযাগভৄি র্ডভ উৎাদন
৪.৪০ রক্ষটি
রযভ সুতা উৎাদন
৩৯৫৫.০০রক.র্জ.

২০১২-২০১৩
অথ ি ফছয
৭৫.৭২ রক্ষ রফর
২০.৫৫ রক্ষ রফর
১৪৩৬.৪৬
রকাটি টাকা
৯.৭৭ রক্ষ রভিঃ টন
৮.৬৮ রক্ষ রভিঃ টন
৬১৬২.৬২ রকাটি টাকা
৪.৫০ রক্ষটি
৪.৫০ রক্ষটি

২০১৩-২০১৪
অথ ি ফছয
৬৭.৮৫ রক্ষ রফর
৯.৮৪ রক্ষ রফর
৭০৬.০৫
রকাটি টাকা
৯.৮৩ রক্ষ রভিঃ টন
৮.০৮ রক্ষ রভিঃ টন
৫২২৪.২১ রকাটি টাকা
৪.৩৫ রক্ষটি
৪.৩৫ রক্ষটি

৪.৪২৭ রক্ষটি
১৬৩৯.৪২রক.র্জ.

৪.১৭ রক্ষটি
১১২৬রক.র্জ.

* ‘াটনীর্ত,২০১১’ ফাাংরাবদ রগবজবট প্রকা রবয়বছ।
* ‘ফস্ত্রনীর্ত,২০১২’ প্রণয়বনয কাজ চূড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ।
* ‘‘বণ্যয রভাড়কীকযবণ াটজাত বণ্যয ফাধ্যতাভরক ব্যফায আইন-২০১৩’’ প্রণীত য়ায় রদবয অবযন্তযীণ ফাজাবয
াটবণ্যয চার্দা উবেখবমাগ্য াবয বৃর্ি রবয়বছ। এয পবর কৃর্ত্রভ তন্তু ব্যফাযজর্নত র্যবফ দূলবণয ভাত্রা মবথি হ্রা
াবফ।
* াট গাছবক কাঁচাভার র্ববফ ব্যফায কবয ভে/কাগজ উৎাদবনয রবক্ষয একটি প্রকল্প ফাস্তফায়বনয কাজ চরবছ।
* রযভ উৎাদন কাম িক্রভ র্নর্ফড় কযায রবক্ষয ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট
এফাং ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন-রক একীভূ কবয ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি গঠন কযা বয়বছ।
* ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য নতুন ডায়নার্ভক বয়ফাইট প্রস্তুত কযা বয়বছ। ভন্ত্রণারবয়য কর র্ফজ্ঞর্প্ত বয়ফাইবট প্রকা
কযা বে।
* ই-রভইবর রমাগাবমাগ র্নর্শ্চত কযা বয়বছ।
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