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ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ফাণী 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয গত ফছবযয ন্যায় ২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ 

অতযন্ত আনর্িত।  

 

ফস্ত্র র্বেয প্রায তথা র্ফশ্বদযফাবয ফাাংরাবদবয ফস্ত্রখাতবক আবযা জনর্প্রয় ও আকল িণীয় কযায রবযয 

জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু জখ ভৄর্জবুয যভাবনয সুবমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী জখ ার্নায র্নবদ িক্রবভ 

ইবতাভবে র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

াভর্গ্রক ফস্ত্র র্েখাবতয জালক কর্তিবযয দার্য়ত্ব ফতিভান যকায ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয় তথা  ফস্ত্র 

র্যদপ্তবয ন্যস্ত কবযবছ। এছাড়া ফস্ত্র র্েখাবতয জন্য দয ভানফম্প দ যফযা কযায র্নর্ভত্ত জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জটক্সটাইর ইনর্িটিউট ও জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট র্যচারনা কযবছ। র্যা 

প্রর্তষ্ঠানগুবরাজত র্যাথীযা দয ভানফম্পদ র্ববফ গবড় উঠবছ। ফতিভাবন জদবয যপ্তার্ন আবয়য ৮২.৩৫% 

অর্জিত য় ততর্য জাাক খাত জথবক। এ অফদাবনয াবথ ফস্ত্র র্যদপ্তয তথা ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ওতবপ্রাতবাবফ 

জর্ড়ত। 

 

যকাদযয গৃীত নীততভারা  তযকল্পনাদক কাদজ রাতগদয় ফস্ত্রখাদতয যপ্তাতন ফাজায ম্প্রাযণ , 

বফদদতক মূদ্রা অজজন , তযদফ যক্ষা এফাং কভ জাংস্থান সৃতিয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদক ২০২১ াদরয ভদধ্য ভধ্যভ 

আদয়য দদদ উন্নীত কযায দক্ষদে ফস্ত্র তযদপ্তয গুরূত্বপূণ জ ভূতভকা ারন কযদফ ফদর আতভ তফশ্বা কতয।  

 

তযদদল আতভ এ ফাতল জক প্রততদফদন প্রকাদয াপল্য কাভনা কযতছ াাাত াংতিি করদক ধন্যফাদ 

জানাতি। 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ তচযজীফী দাক। 

 

         (মুা. ইভাজ উতিন প্রাভাতণক, এভত) 
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প্রততভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

ফাণী 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয ২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত।  

এ প্রর্তবফদবনয ভােবভ াংর্িষ্ট কবর ফস্ত্র র্যদপ্তবযয গুরূত্ব ও কাম িক্রভ ম্পবকি একটি সুস্পষ্ট ধাযণা াবফ ফবর 

আা কর্য। 

 

ফস্ত্র র্ে জদবয অথ িননর্তক উন্নয়ন ও কভ িাংস্থান সৃর্ষ্টবত ভখ্য ভূর্ভকা ারন কযবছ। ফতিভান যকাবযয 

র্নফ িাচনী ইবতাবয ততর্য জাাক ও ফস্ত্রর্ে খাতবক আবযা র্িারী , র্নযাদ ও প্রর্তবমার্গতাযভ কবয গবড় 

জতারায প্রতযয় ব্যি কযা বয়বছ। যকাবযয এই রযয অজিবনয জন্য জদবয ততর্য জাাক ও ফস্ত্র র্বেয জালক 

কর্তিয র্াবফ ফস্ত্র র্যদপ্তয তথা ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কাজ কযবছ। আগাভী ২০২১ ার নাগাদ এখাবতয যপ্তার্ন 

রযযভাত্রা ৫০.০০ র্ফর্রয়ন ডরায র্নধ িাযণ কযা বয়বছ এফাং এ রযয অজিবন ফতিভান যকায প্রর্তর্নয়ত কাজ 

কযবছ। 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিয র্ববফ ফস্ত্র ও ততর্য জাাক র্বেয মাফতীয় কাজ ম্পাদন 

কযবছ এফাং এ র্বেয উন্নয়ন ও র্ফকাব র্ে উবযািাবদযবক র্ে কাযখানা স্থাবন কার্যগর্য যাভ ি ও 

প্রভের্িগত র্দক র্নবদ িনা র্দবয় মাবে। জ উবেবে ফস্ত্র র্ ে াংর্িষ্ট জিকবাল্ডায র্ফর্জএভইএ , র্ফবকএভইএ, 

র্ফটিএভএ ও অন্যান্য ফস্ত্র র্ে াংর্িষ্ট াংগঠন /র্ভর্তয াবথ ভত র্ফর্নভয় কবয স্বেভবয় উন্নতভাবনয জফা 

প্রদান র্নর্িত কযা বয়বছ।  

জদবয ফস্ত্র র্বেয দয জনফর সৃর্ষ্ট ও জালক কর্তিবযয জফাবক আবযা গর্তীর কযায রবযয নতুন ফস্ত্র 

আইন প্রণয়বনয উবযাগ র্নবয়বছ যকায।  ফস্ত্র র্যদপ্তয জদবয ফস্ত্রখাবত র্ক র্যভাণ দয জনফর প্রবয়াজন এই 

চার্দা র্নধ িাযণপূফ িক চার্দায র্বর্ত্তবত নতুন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জটক্সটাইর ইনর্িটিউট ও জটক্সটাইর 

জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান কযবছ। জদবয চার্দা পূযণ কবয বর্ফষ্যবত র্কবাবফ দয জনফর র্ফবদব যপ্তার্ন 

কযা মায় জ র্ফলবয় যকায ইবতাভবে ভেবগাবমাগী র্দ্ধান্ত গ্রণ কবযবছ।  

 

আর্ভ আা কর্য , ফস্ত্র খাবতয উন্নয়বনয ভােবভ জা র্তয আথ ি-াভার্জক ভর্দ্ধ অজিবন আন্তর্যকতায াবথ 

র্ক্রয় অফদান জযবখ জনবনত্রী জখ ার্নায জনর্তত্বাধীন ফতিভান যকাবযয রূকে ২০২১ ফাস্তফায়বন ফস্ত্র র্যদপ্তয 

গুরুত্বপূণ ি অাংীদায র্ববফ অব্যাতবাবফ কাজ কবয মাবফ। ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানা এফাং এয াবথ ফস্ত্র 

র্যদপ্তবযয াংর্িষ্ট করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 
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তচফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

ফাণী 

 

  দদদয অথ জননততক, াভাতজক এফাং তযদফগত উন্নয়দন ফস্ত্র  াট খাদতয ভূতভকা অতযীভ। তফদলত: 

গ্রাভীণ দাতযদ্র তফদভাচন এফাং কভ জাংস্ান সৃতিদত ফস্ত্র খাদতয যদয়দছ অাভান্য অফদান। ফস্ত্র খাদতয াপল্য অজজদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দনতৃদত্ব ফস্ত্র তযদপ্তয গুরুত্বপূণ জ ভূতভকা ারন কযদছ। 

 

তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩) এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য াদথ ফস্ত্র তযদপ্তদযয স্বাক্ষতযত 

ফাতল জক কভ জম্পাদন  চুতিয আফতিক দকৌরগত উদিি দভাতাদফক প্রততফছয একটি ফাতল জক প্রততদফদন প্রকা 

কযায তনদদ জনা যদয়দছ। ফতণ জত আইন  দকৌরগত উদিি ফাস্তফায়দনয অাং তদদফ ফস্ত্র তযদপ্তদযয ফাতল জক 

প্রততদফদন প্রকাদয এ উদযাগ প্রাংনীয়। 

 

দদদয তল্পায়ন, কভ জাংস্থান  যপ্তাতন বৃতিদত ফস্ত্রখাত গূরুত্বপূণ জ ভূতভকা ারন কযদছ। দদদয ধাযাফাতক 

যপ্তাতন বৃতিদত ফস্ত্রখাদতয াপল্য উদেখদমাগ্য ম জাদয় দৌৌঁ দছদছ। ফতজভাদন দদদয দভাট যপ্তাতন আদয়য প্রায় 

৮২.৩৫% ফস্ত্রখাত দথদক অতজজত য়। ফতজভান যকায ফস্ত্রখাদত  নানামূখী কভ জসূচী গ্রণ কদযদছ । ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তযদ ©নকাদর এ খাদতয উন্নয়দন গূরুত্বপূণ © যাভ © তদদয়দছন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

তনদদ©না অনুমায়ী ফস্ত্রখাতদক তনযাদ  প্রততদমাতগতাক্ষভ কদয গদে তুরদত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তনযরবাদফ 

কাজ কদয মাদি। 

 

ফস্ত্র তযদপ্তয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ ফস্ত্র খাদতয দালক কতৃজদক্ষয দাতয়ত্ব ারন কযদছ। তফদল 

কদয দফযকাতয ফস্ত্রখাদতয ক্রভফধ ©ভান উন্নয়দন দমাতগতা প্রদান কযা ফস্ত্র তযদপ্তয তথা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য 

কাজ। ফত ©ভাদন ফস্ত্রখাদতয প্রদয়াজনীয় াংস্কায  াংতিি দেকদাল্ডাযগদণয দমাতগতা বৃতিয রদক্ষে  ফস্ত্র আইন , 

২০১৬ এয খো চুোন্তকযদণয কাম ©ক্রভ চরভান যদয়দছ। ফাতল জক কভ জম্পাদন চুতিদত তস্থতযকৃত তবন , তভন  

দকৌরগত উদিদিয উয তবতি কদয ভন্ত্রণারয়  এয আতাধীন দপ্তয /াংস্থায কামা ©ফরী তনধা ©যণ কযা দয়দছ। 

ভন্ত্রণারয়  আতাধীন দপ্তয/াংস্থায় সুান প্রততষ্ঠায জন্য তথ্য প্রদান কভ জকতজা তনদয়াগ , তটিদজন চাটা ©য প্রণয়ন, 

অতবদমাগ গ্রণ  তনষ্পতি এফাং বনততকতা উন্নয়দনয দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ।  

 

আভায তফশ্বা ফস্ত্র তযদপ্তদযয ফাতল জক প্রততদফদন ২০১৫-১৬ এ উস্াতত তথ্য -উাি এ তযদপ্তদযয 

াতফ জক কাম জক্রদভয প্রততপরন। ফাতল জক প্রততদফদন ২০১৫-১৬ এয প্রকানা ফস্ত্র তযদপ্তদযয কাদজয গততীরতা য 

অনন্য স্মাযক দয় থাকদফ-আতভ এ প্রতোা ব্যি কতয। 

 

ফস্ত্র তযদপ্তদযয এ উদযাদগয াদথ াংতিি করদক আন্ততযক ধন্যফাদ জানাতি। 
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তযচারক 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

মুখফন্ধ 

 

অনাতদকার দতই ফস্ত্র তদল্প ফাাংরাদদদয সুনাভ তছর জগতিখ্যাত ভতরন দত শুরু কদয াদরয জাভদানী 

আয দফনাযী এ দদদয ফস্ত্র তদল্পয দগৌযদফাজ্জ্বর ঐততদেয ধাযক  ফাক। ইউদযাদ তল্প তফপ্লদফয দয প্রযুতি 

মখন স্তচাতরত দত মন্ত্রচাতরত দয় দগর তখন াযা তফদশ্ব দাাক তদল্পয তফপ্লফ দরা। এযই াত ধদয আতয 

দদক াশ্চাদতেয দদগুদরাদত দাাদকয চাতদা দভটাদত দদদ গাদভ জন্ট তথা বততয দাাক তদল্পয দগাোিন। 

মাদদয াদত এই দগা োিন দই প্রততষ্ঠানই দরা ফস্ত্র তযদপ্তয , মা ১৯৭৮ াদর তৎকারীন তল্প ভন্ত্রণারদয়য 

অধীদন সৃতি য়। এযয ১৯৯০ ার ম জন্ত দদদয ক্রভফধ জভান বততয দাাক  ফস্ত্র তল্প খাদতয প্রায এ দপ্তদয য 

াত ধদযই। ২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফতজভাদন বততয দাাক খা ত দত এ দদদয যপ্তাতন আয় ৮২.৩৫%। বততয 

দাাক যপ্তাতন দয়দছ ২৮.০৯ তফতরয়ন ভাতকজন ডরায । ফতজভান যকায এ খাদতয যপ্তাতন ২০২১ াদর ৫০ তফতরয়ন 

ভাতকজন ডরাদয তনদয় মায়ায রক্ষেভাো তনধ জাযণ কদযদছ।  

 

ফস্ত্র তল্প খাদত ফতজভাদন ৯০৪০টি কাযখানা যদয়দছ। এ কাযখানাগুদরাদত দক্ষ জনফর যফযাদয কাজ এ 

দপ্তযই কদয থাদক। দলায দরদবদর দক্ষ জনফর বততযয জন্য দদদয ৪০টি দজরায় ৪০টি দটক্সটাইর দবাদকনার 

ইনর্িটিউট যবয়বছ। এ র্যা প্রর্তষ্ঠানগুবরা জথবক প্রর্তফছয গবড় ২৫০০ জন জলায জরবববরয দয জনফর যফযা 

কযবছ। আবযা ০৯টি জজরায় ১১টি দটক্সটাইর দবাদকনার ইনর্িটিউট স্থাবনয কাজ চরবছ। র্ভড জরবববরয দয 

জনফর ততর্যয জন্য ফতিভাবন ০৩টি দটক্সটাইর ইনর্িটিউট যবয়বছ। জখান জথবক প্রর্তফছয ৩০০ জন র্ডবলাভা 

দটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায/ র্ডবলাভা জুট জটকবনারর্জস্ ট া কযবছ।  এছাো আদযা ০৭টি র্ডবলাভা দটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট স্থাবনয কাজ চরভান যবয়বছ। চরর্ত ফছযই ৩টি দটক্সটাইর ইনর্িটিউট চালু কযা বফ ফবর আা 

কযা মায়। এর্ক্সর্কউটিব জরবববর দয জনফর সৃর্ষ্টয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তযাধীন ০৬টি র্ফএর্ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ যবয়বছ। এ কর প্রর্তষ্ঠান বত প্রর্তফছয প্রা য় ৩০০ জন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায জফয  বে। আবযা ০৩টি 

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  স্থাদনয কাজ চরভান। এ ছাড়া  র্ফর্জএভইএ , র্ফবকএভইএ, র্ফটিএভএ প্রভৃর্ত  

জিকবাল্ডবযয যাভ ি অনুাবয Need Based কার্যকুরাভও ততর্য কযা বয়বছ। 

 

ফস্ত্রখাতজক আবযা জটকই ও গর্তীর কযবত ফস্ত্রনীর্ত ও ফস্ত্র  আইন কযায কাজ চরভান যদয়দছ। ফস্ত্র 

তদল্পয দালক কতৃজদক্ষয কাজ অনরাইদনয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযায কাজ চরতত ফছদয চালু কযা দফ। পদর তল্প 

উদযািাদদয আদযা দ্রুত  দজ দফা প্রদান কযা মাদফ। এছাো দালক কতৃজদক্ষয কাদজ য জন্য তনদয়াতজত 

জনফর াংকট রাঘদফ ফস্ত্র তযদপ্তযদক ফস্ত্র অতধদপ্তদয উন্নীত কযায কাজ প্রতক্রয়াধীন। এ কর কাজ ম্পন্ন দর 

ফস্ত্র তল্প খাদতয অতববাফক তদ দফ ফস্ত্র তযদপ্তয আদযা সুচারুরূ দ দাতয়ত্ব ারন কযদত াযদফ। ফস্ত্র তযদপ্তদযয 

২০১৫-১৬ অথ জফছদযয ম্পাতদত কাম জাফরী তনদয় এ প্রততদফদনটি প্রস্তুত কযা দয়দছ। প্রকাতত তথ্যাফরী ফস্ত্রখাদতয 

াদথ াংতিি দেকদাল্ডাযদদয জন্য ায়ক দফ এফাং তযদপ্তদযয কাম জক্রভ  অগ্রমাো ম্পদকজ সুস্পি ধা যণা 

ায়া মাদফ।    
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সূর্চত্র 
 

ক্র: নাং তফলয় পৃষ্ঠা  

১ ভূতভকা ০৭ 

২ তবন ০৮ 

৩ তভন ০৮ 

৪ দকৌরগত উদিদিমূ ০৮ 

৫ জনফর ০৯ 

৬ প্রাতনক কাঠাদভা ১৪ 

৭ প্রধান কাম জাফরী ১৭ 

৮ তক্ষা প্রততষ্ঠানমূদ অধ্যয়নযত তক্ষাথীদদয তথ্য ১৯ 

৯ তক্ষা প্রততষ্ঠানমূ দথদক ২০১৫-১৬ অথ জফছদয উিীণ জ তক্ষাথীদদয তথ্য 2২ 

১০ ফস্ত্রখাদতয উন্নয়দন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 2৫ 

১১ দালক কতৃজদক্ষয কাজ 3৪ 

১২ অন্যান্য কাম©ক্রভ 3৬ 

১৩ ফাতল জক কভ জম্পাদন চুতি ৪৫ 

১৪ অতডট আতি ৫৪ 

১৫ ফস্ত্র তযদপ্তদয কভ জকতজাদদয নাভ  দমাগাদমাগ নম্বয ৬২ 

১৬ তটিদজন চাট জায 6৮ 

১৭ দালদকয কাদজ ব্যফহৃত পযদভয নমুনা ৮৫ 
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১. ভূর্ভকা: 
 

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র শল্পেয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  শফকাল্পয রল্পযে শে ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন শে দপ্তল্পযয ফস্ত্র 

উইং-কক আরাদা কল্পয ফস্ত্র খাল্পতয কালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব ারন  ফস্ত্র শল্পেয জন্য দয জনফর ততশযয 

উল্পেল্পে ১৯৭৮ াল্পর ফস্ত্র ভন্ত্রণারল্পয়য (ফতভৃান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) অধীল্পন ফস্ত্র শযদপ্তয সৃশি কযা য়। ফস্ত্র 

শযদপ্তয সৃশিয য ল্পত ফস্ত্র প্রযুশিশফল্পদয ব্যাক শূন্যতা পূযল্পণয রল্পযে ফস্ত্র খাল্পত দয জনফর সৃশি কফযকাশয 

খাল্পত ফস্ত্র শে কাযখানায উন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় কর ধযল্পনয কামাৃশদ ম্পাদন কযা শির। শকন্তু ১৯৯০ াল্পর 

যকাশয এক কঘালণাফল্পর ফস্ত্র শযদপ্তযল্পক শফলুপ্ত কল্পয ফস্ত্র শযদপ্তয শনয়শন্ত্রত শযা প্রশতষ্ঠানগুশর ফাাংরাদদ 

কাশযগশয শযা অশধদপ্তল্পয ন্যস্ত কযা য় এফং ফস্ত্র শে খাল্পতয কালক কর্তৃল্পযয (Sponsoring Authority) 

দাশয়ত্ব শফশনল্পয়াগ কফাড ৃ যপ্তানী উন্নয়ন ব্যেল্পযায শনকট অণৃ কযা য়। যফতীল্পত ভাত্র এক ফছয য ১৯৯১ াল্পর 

ফস্ত্র শযদপ্তযল্পক পূনফৃার কযা ল্পর কালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব শফশনল্পয়াগ কফাড ৃ যপ্তানী উন্নয়ন ব্যেল্পযায াল্পতই 

যল্পয় মায়। পল্পর ফস্ত্র শযদপ্তয তখন কথল্পক ২০১৩ ার মনৃ্ত শুধু ফস্ত্রখাল্পত দয জনফর ততশযয দাশয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছ। দীঘশৃদন য ফতভৃান যকায পুনযায় ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয কাজ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তথা ফস্ত্র 

শযদপ্তল্পয ন্যস্ত কল্পয এফং ফস্ত্র শযদপ্তয  ২৬/০৫/২০১৩ তাশযখ ল্পত পুনযায় ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয 

(Sponsoring Authority) দাশয়ত্ব ারন কযল্পছ। 

 
শিটি আভল্পর ১৯১১ ার ল্পত ১৯২৯ াল্পরয ভল্পে াল্পফক পূফফৃল্পে ৩৩টি কটক্সটাইর শযা প্রশতষ্ঠান ক্ষুদ্র 

আকাল্পয চালু কযা য়। এই ৩৩টি কটক্সটাইর শযা প্রশতষ্ঠাল্পনয ভে ল্পত নাশযন্দাস্থ প্রশতষ্ঠানটি কতজগাঁ-এ ১৯৫০ 

াল্পর স্থানান্তশযত য় এফং ১৯৫৭ াল্পর এখাল্পন প্রথভ শডল্পলাভা ককা ৃচালু কযা য়। যফতীল্পত ১৯৭৮ াল্পর এ 

প্রশতষ্ঠাল্পন শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য় এফং ২০১০ াল্পর এটি কটক্সটাইর শফশ্বশফদ্যারল্পয় 

উন্নীত য়। 
 

অযশদল্পক ১৯৭৮ াল্পর শে ভন্ত্রণারয়  শে দপ্তয কথল্পক নতুনবাল্পফ ফস্ত্র শযদপ্তয  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় সৃশি 

ল্পর ২৭টি ফয়ন শফদ্যারয়  ৫টি কজরা ফয়ন শফদ্যারয় শনল্পয় ফস্ত্র শযদপ্তয মাত্রা শুরু কল্পয। যফতীল্পত ১টি কজরা 

ফয়ন শফদ্যারয় স্থাশত ল্পর কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয়য ংখ্যা ৬-এ উন্নীত য়। কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয় ০২ (দুই) ফছয 

কভয়াদী াটিশৃপল্পকট ককা ৃচালু শছর এফং অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা শছর ৪ ০। ১৯৯৪ াল্পর ৬টি কজরা ফয়ন 

শফদ্যারয়ল্পক কটক্সটাইর ইনশিটিউট নাভকযণপূফকৃ শফদ্যভান ০২(দুই) ফছয কভয়াদী াটিশৃপল্পকট ককা ৃশফলুপ্ত কল্পয 

০৩(শতন) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ ককা ৃপ্রফতনৃ কযা য় এফং আন ংখ্যা ৪০ কথল্পক 

৬০-এ উন্নীত কযা য়। ২০০১ াল্পর ফাংরাল্পদ কাশযগ শয শযা কফাল্পডযৃ শদ্ধান্ত অনুমায়ী ০৩(শতন) ফছয কভয়াদী 

শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ ককা ৃশফলুপ্ত কল্পয ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী 

ককা ৃচালু কযা য় এফং আন ংখ্যা ৬০ কথল্পক ৮০কত উন্নীত কযা য়। ২০০৩ ার কথল্পক ভান ংখ্যক আল্পন 

৬টি কটক্সটাইর ইনশিটিউল্পট ২য় শপল্পটয ভােল্পভ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী ককা ৃচালু কযা য়। 

যফতীল্পত ২০০৮-০৯ অথফৃছয কথল্পক কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাোইল্পর শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারজী ককা ৃচালু 

কযা য়। 
 
কদল্প উচ্চতয ফস্ত্র প্রল্পকৌরীয প্রল্পয়াজনীয়তায কথা শফল্পফচনা কল্পয ২০০৬ াদর শফদ্যভান ৬টি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট কথল্পক ৩টি কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক (চট্টগ্রাভ, াফনা, কনায়াখারী) কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ 

উন্নীতকল্পয শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। এ শতনটি প্রশতষ্ঠান ল্পিেঃ (১) কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কজাযাযগি, চট্রগ্রাভ; (২) কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ারগাশিয়া, াফনা  (৩) 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারী । ২০০৭ াল্পর (৪) ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

কাশরাতী, টাোইর  ২০১০ াল্পর (৫) ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শএন্ডশফ 

কযাড, ফশযাল্পর (প্রকল্পেয ভােল্পভ কটক্সটাইর ইনশিটিউট, ফশযারল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ) 

শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। এছািা প্রকদেয ভাধ্যদভ স্থাপত (৬) টেক্সোইর 

ইপিপনয়াপযাং কদরজ, পঝনাইদদ এ ফছয (২০১৬ ার) টথদক পফএপ ইন  কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং টকাদ ে পক্ষাথী 

বপতে কযায পযকেনা যদয়দছ। পল্পর ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয অধীদন ফতেভাদন চালু কভাট কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজয 
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ংখ্যা ০৬(ছয়)টি। চালু ০৬ টি কটক্সটাইর ইনশিটিউট কথল্পক ০৪টিল্পক কটক্সটাইর ইপিপনয়াপযাং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ 

কযায় ইনশিটিউল্পটয ংখ্যা কল্পভ দাঁিায় ০২(দুই)-এ। যফতীল্পত কগৌযনদী, কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে, 

ফশযার অনুল্পভাশদত য় এফং ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরদজ ২য় পপদে 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, কগৌযনদী, ফশযাল্পরয শডল্পলাভা শযাথীল্পদয বশত ৃকযাল্পনা য়। ফতভৃাল্পন ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ কোম্পাল্প শফএশয াাাশ শডল্পলাভায শযাথীগণ অেয়ন 

কযল্পছ। প্রকল্পেয ভােল্পভ কটক্সটাইর ইনশিটিউট, কগৌযনদী, ফশযাল্পরয অফকাঠাল্পভা শনভাৃণ কল্পল শডল্পলাভা 

শযাথীগণ শনজ কোম্পাল্প অেয়ন কযল্পত াযল্পফ। পূল্পফযৃ ০২(দুই)টি কটক্সটাইর ইনশিটিউট  কগৌযনদী, 

ফশযারল্পক শনল্পয় ফতভৃাল্পন ইনশিটিউল্পটয ংখ্যা ০৩(শতন)। এছাড়া টেক্সোইর ইনপিটিউে, পদনাজপুদয পনয়পভত 

পপদেয াাাপ ২য় পপদেয ভাধ্যদভ পিদলাভা ইন টেক্সোইর টেকদনারজী টকাদ ে পক্ষাথী বপতে কযা দে।  
 

 ১৯৯৬ াল্পর একটি প্রকল্পেয ভাধ্যদভ ২৭টি ফয়ন শফদ্যারয়ল্পক কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট-এ 

উন্নীত কযা য় এফং ককাটারীািা, কগাারগল্পি ১টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান কযা য়। এযয 

১৯৯৮ াল্পর াফতেৃ চট্রগ্রাভ এরাকায় খাগিাছশি  ফান্দযফান কজরায় ২টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট 

এফং ২০০৬ াল্পর ‘‘১০টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান’’ ীলকৃ উন্নয়ন প্রকল্পেয ভােল্পভ ১০টি 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান কযা য়। ফতেভাদন ফস্ত্র পযদপ্তদযয অধীদন ৪০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট এএশ কবাল্পকনার কটক্সটাইর ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। অথ োৎ ফস্ত্র খাল্পত ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ল্পন দয জনফর সৃশিয জন্য ফস্ত্র শযদপ্তয শনযরবাল্পফ কাজ কল্পয মাল্পি। 

 
২. তবন: 
 

             পনযাদ, পিারী ও প্রপতদমাপগতা ক্ষভ ফস্ত্র খাত।  

 

৩. তভন: 
 

            ফস্ত্র কাপযগপয পক্ষায ায বৃপি এফাং টফযকাপয ফস্ত্র পেদক ায়তায ভাধ্যদভ এ খাদতয অগ্রগপত াধন। 

 

৪. দকৌরগত উদিদিমূ (Strategic Objectives): 
 

 ৪.১ ফস্ত্র তযদপ্তদযয দকৌরগত উদিিমূ 
 

(ক) ফস্ত্রখাদত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

(খ) ফস্ত্র তক্ষা প্রততষ্ঠান াংতিি প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ত্বযাতিত কযা; 

(গ) ফস্ত্র পদেয উন্নয়দন দমাপগতা টজাযদাযকযণ। 
 

৪.২ ফস্ত্র তযদপ্তদযয আফতিক দকৌরগত উদিিমূ 
 

(ক) দক্ষতায দে ফাপল েক কভ েম্পাদন চুপি ফাস্তফায়ন; 

(খ) দক্ষতা ও ননপতকতায উন্নয়ন; 

(গ) তথ্য অপধকায ও স্বপ্রদণাপদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

(ঘ) কাম জিতত  টফায ভাদনান্নয়ন; 

(ঙ) কভ ে পযদফ উন্নয়ন; 

(চ) আপথ েক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
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5. জনফর:  
 

 অনুদভাতদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্য 

দ 

ফস্ত্র পযদপ্তয  (যাজস্ব খাতভূি) ৮৫৪  684 ১৭০ 

অস্থায়ীবাদফ ফছযতবতিক াংযক্ষণ ২৫৫  ৮৭ ১৬৮  

“৬টি দটক্সটাইর ইনতেটিউটদক আধুতনকীকযণ” ীল জক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১১৮ ১১৮ - 

“এিাফতরদভন্ট অফ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট এন্ড তয-দতফতরদটন 

অফ দেইন্ড োইফার এন্ড নন-োইফার ম্যানায়ায ইন তচটাগাাং তরোক্ট” 

ীল জক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প 

২৯ ২৫ ০৪ 

“১০টি দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট স্থান” ীল জক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১৫১ ১৩৮ ১৩ 

দভাট = 1407 1052 35৫ 

 
 

 

 

5.1 জনফদরয তফফযণ: 
 

ক্র: 

নাং 

দদয নাভ দদয 

প্রকৃতত 

ভঞ্জুযীকৃত 

দদয াংখ্যা 

কভ জযত শূন্য দদয 

াংখ্যা 

০১ তযচারক স্থায়ী ১ ১ - 

০২ অধ্যক্ষ স্থায়ী ৬ 3 3 

অস্থায়ী ১ - ১ 

০৩ অধ্যাক (কাতযগতয) অস্থায়ী ৫ - ৫ 

০৪ দমাগী অধ্যাক (কাতযগতয) অস্থায়ী ১০ 10 - 

০৫ উ-তযচারক (প্রান) স্থায়ী ১ - ১ 

০৬ উ-তযচারক (কাতযগতয) স্থায়ী ৮ 6 2 

০৭ উ-তযচারক (জতয  তযিঃ) স্থায়ী ১ 1 - 

০৮ কাযী অধ্যাক (কাতযগতয) অস্থায়ী ১০ - ১০ 

০৯ কাযী অধ্যাক (নন-কাতযগতয) অস্থায়ী ৫ ২ ৩ 
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ক্র: 

নাং 

দদয নাভ দদয 

প্রকৃতত 

ভঞ্জুযীকৃত 

দদয াংখ্যা 

কভ জযত শূন্য দদয 

াংখ্যা 

১০ কাযী অধ্যাক  (দভকাতনকোর) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 

১১ কাযী অধ্যাক (ইদরকতেকোর) অস্থায়ী ৫ ৩ ২ 

১২ কাযী অধ্যাক (পোন এন্ড তডজাইন) অস্থায়ী ৫ - ৫ 

১৩ কাযী অধ্যাক  (কতম্পউটায) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 

১৪ চীপ  ইন্সোক্টয স্থায়ী ১৮ 4 14 

১৫ চীপ ইন্সোক্টয (নন-দটক) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

১৬ 

 

সুাতযনদটনদডন্ট স্থায়ী ২৮ 12 16 

অস্থায়ী ১১ ৭ ৪ 

১৭ প্রদকৌরী (ততবর) অস্থায়ী ১ ১ - 

১৮ কাযী তযচারক (প্রান) স্থায়ী ৩ ১ ২ 

১৯ কাযী তযচারক (কাতযগতয) স্থায়ী ১৫ 10 5 

২০ কাযী তযচারক (জতয) স্থায়ী ১ - 1 

২১ তযাংখ্যান কভ জকতজা স্থায়ী ১ ১ - 

২২ ভিয়কাযী স্থায়ী ১ ১ - 

২৩ প্রবালক (কাতযগতয) অস্থায়ী ৩৮ - ৩৮ 

২৪ প্রবালক (নন-কাতযগতয) অস্থায়ী ১০ 4 6 

২৫ প্রবালক (পোন এন্ড তডজাইন) অস্থায়ী ৫ ৩ ২ 

2৬ প্রবালক (কতম্পউটায) অস্থায়ী ১ 1 - 

2৭ দপাযম্যান অস্থায়ী ২৫ 03 22 

২৮ ইন্সোক্টয (কাতযগতয) স্থায়ী ৩৪ 10 24 

অস্থায়ী ১২ ৯ ৩ 

২৯ ইন্সোক্টয (নন-কাতযগতয) স্থায়ী ১২ ৯ ৩ 

৩০ ইন্সোক্টয (কতম্পউটায) অস্থায়ী ৩ ৩ - 

৩১ দযতজষ্ট্রায অস্থায়ী ৫ ৫ - 

৩২ ইন্সোক্টয (তডটিআই) স্থায়ী ২৪ ২১ ৩ 

৩৩ জুতনয়য ইন্সোক্টয (কাতযগতয) স্থায়ী ২৮ ২৬ ২ 

অস্থায়ী ২৩ ২১ ২ 

3৪ জুতনয়য ইন্সোক্টয (নন-কাতযগতয) স্থায়ী ১২ ১০ ২ 

অস্থায়ী ৫ ৫ - 

৩৫ তপতজকোর ইন্সোক্টয অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৩৬ প্রাতনক কভ জকতজা অস্থায়ী ৫ - ৫ 

3৭ পদটা দটকতনতয়ান অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৩৮ উ-কাযী প্রদকৌরী (ইদরকতেকোর) অস্থায়ী ১ - ১ 

৩৯ জুতনয়য ইন্সোক্টয (নন-কাতযগতয) (তফজ্ঞান) অস্থায়ী ২ 1 1 

৪০ জুতনয়য ইন্সোক্টয (কাতযগতয) অস্থায়ী ২ - ২ 

৪১ কাযী তক্ষক (বালা) স্থায়ী ৫৬ ৫৪ ২ 

অস্থায়ী ২৪ ২৪ - 
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ক্র: 

নাং 

দদয নাভ দদয 

প্রকৃতত 

ভঞ্জুযীকৃত 

দদয াংখ্যা 

কভ জযত শূন্য দদয 

াংখ্যা 

৪২ কাযী তক্ষক (তফজ্ঞান) স্থায়ী ২৮ ২৮ - 

অস্থায়ী ১২ ১১ ১ 

৪৩ তযদ জক স্থায়ী ১ ১ - 

৪৪ ইন্সদক্টয স্থায়ী ১৭ 15 2 

৪৫ সুাযবাইজায স্থায়ী ১৪ ১০ ৪ 

৪৬ কাযী প্রতক্ষক স্থায়ী ১০ ১০ - 

৪৭ কাযী ইন্সোক্টয স্থায়ী ২৪ ২৩ ১ 

৪৮ প্রধান কাযী স্থায়ী ১ ১ - 

৪৯ ড্রাপটম্যান স্থায়ী ১ ১ - 

৫০ াঁট তরতকায কাভ কতম্পউটায অাদযটয স্থায়ী ১ ১ - 

৫১ তাফ যক্ষক স্থায়ী ৭ ৩ ৪ 

অস্থায়ী ২ ১ ১ 

৫২ দটইরায ভাোয স্থায়ী ৩৪ ২৬ ৮ 

অস্থায়ী ১৩ ১২ ১ 

৫৩ কোতয়ায স্থায়ী ১ ১ - 

অস্থায়ী ৪ - ৪ 

৫৪ উচ্চভান কাযী স্থায়ী ২৩ 16 7 

৫৫ াঁট মুদ্রাক্ষতযক কাভ কতম্পউটায অাদযটয স্থায়ী ১০ ৭ ৩ 

৫৬ উচ্চভান কাযী কাভ তাফ যক্ষক স্থায়ী ৩৪ ৩৪ - 

অস্থায়ী ১২ ১১ ১ 

৫৭ অবেথ জনাকাযী স্থায়ী ১ ১ - 

৫৮ দকয়ায দটকায স্থায়ী ১ ১ - 

৫৯ আটি জি তডজাইনায স্থায়ী ৬ ৬ - 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৬০ দিায তকায/দকয়ায দটকায ফনাভ দিায তকায স্থায়ী ৬ ২ ৪ 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৬১ রাইদেযীয়ান (দটক্সিঃ ইন্সিঃ) স্থায়ী ৬ ৬ - 

৬২ অতপ কাযী কাভ কতম্পউটায মুদ্রাক্ষতযক স্থায়ী ৭৬ 65 11 

অস্থায়ী ৩ ১ ২ 

৬৩ অতপ কাযী কাভ ডাটা প্রদয অস্থায়ী ১০ ৮ ২ 

৬৪ আটি জি কাযী স্থায়ী ১ ১ - 

৬৫ তাফ কাযী স্থায়ী ৪ ২ ২ 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৬৬ তাফ কাযী কাভ-কোতয়ায স্থায়ী ২ ২ - 

৬৭ রাইদেযীয়ান (প্রধান কাম জারয়) স্থায়ী ১ ১ - 

৬৮ ড্রাইবায স্থায়ী ৪ ৪ - 

অস্থায়ী ১২ ৮ ৪ 
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ক্র: 

নাং 

দদয নাভ দদয 

প্রকৃতত 

ভঞ্জুযীকৃত 

দদয াংখ্যা 

কভ জযত শূন্য দদয 

াংখ্যা 

৬৯ দরায স্থায়ী ৬৩ 54 9 

৭০ দক্ষ চারক স্থায়ী ৬ ৫ ১ 

৭১ ইদরকতেতয়ান স্থায়ী ৬ 5 1 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৭২ ম্যাকাতনক্স স্থায়ী ২৮ ২৭ ১ 

অস্থায়ী ১২ ১০ ২ 

৭৩ দটকতনকোর এোতেোন্ট স্থায়ী ১৭ ১৭ - 

অস্থায়ী ৫৯ ৫৪ ৫ 

৭৪ ল্যাফদযটযী এোতেোন্ট স্থায়ী ২৮ 19 9 

অস্থায়ী ২১ ১৭ ৪ 

৭৫ পদটাকতয়ায (ডুতপ্লদকটিাং দভতন অাদযটয) স্থায়ী ১ - 1 

৭৬ শ্রতভক কাতযগয স্থায়ী ৪ ৪ - 

৭৭ কাযী ইন্সোক্টয অস্থায়ী ১ - ১ 

৭৮ কতম্পউটায অাদযটয অস্থায়ী ১১ ৭ ৪ 

৭৯ ত,এ কাভ াটতরতকায অস্থায়ী ১ - ১ 

৮০ প্যাটাণ জ তডজাইনায অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৮১ রাইদেযী এোতদটন্ট অস্থায়ী ৯ ৫ ৪ 

৮২ ফয়রায অাদযটয অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৮৩ কাদ জন্টায অস্থায়ী ১ - ১ 

৮৪ াম্প অাদযটয অস্থায়ী ৯ ৫ ৪ 

৮৫ অতপ ায়ক (এভএরএএ) স্থায়ী ৫২ 37 15 

অস্থায়ী ৪৩ ৪২ ১ 

৮৬ তনযািা প্রযী (বন প্রযী কাভ-দাদযায়ান) স্থায়ী ৩৯ ৩৫ ৪ 

অস্থায়ী ২৪ ২৪ - 

৮৭ ফাবুতচ জ (াঁচক) স্থায়ী ৬ ৬ - 

৮৮ কাযী াঁচক স্থায়ী ৬ ৫ ১ 

৮৯ ভারী ফনাভ ঝাড়ুদায স্থায়ী ৬ 6 - 

৯০ গাদড জনায অস্থায়ী ৪ ৪ - 

৯১ দাদের ফয় অস্থায়ী ৯ ৯ - 

৯২ অতপ ায়ক (এভএরএএ) অস্থায়ী ২৮ ২৮ - 

৯৩ দাদের ফয় কাভ দাদযায়ান অস্থায়ী ৪ ৪ - 

৯৪ তনযািা প্রযী (বন প্রযী কাভ-দাদযায়ান) অস্থায়ী ৮ ৮ - 

৯৫ ফাবুতচ জ (াঁচক) অস্থায়ী ১ ১ - 

৯৬ গাদড জনায অস্থায়ী ৪ ৪ - 

৯৭ তযিন্নতা কভী (ঝাড়ুদায) অস্থায়ী ৬ ৬ - 

৯৮ তযিন্নতা কভী (সুইায) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

ফ জদভাট= ১৪০৭ ১০৫২ 3৫5 
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5.2 জনফদরয প্রদক্ষন-২০১৮:  
 

 

ক্র: 

নাং 

 অনুদভাতদত দ 

১ এনাভ কর্ভটি অনুবভার্দত জনফর+অনুবভার্দত াাংগঠতনক কাঠাদভা ২০০৫ ৮২৬ 

২ অস্থায়ীবাল্পফ ফছযশবশিক ংযযণ 255 

৩ যাজস্বখাদত স্থানান্ততযত ১৭২ 

৪ অস্থায়ীবাদফ যাজস্বখাদত সৃতজত ৪ 

৫ দয দপ্তয, তফবাগীয়  দজরা দপ্তয ১২৯ 

৬ তক্ষা প্রততষ্ঠাদনয জন্য ম্মততপ্রাপ্ত দ ৩৩ 

৭ চরভান প্রকল্পমূ ফাস্তফাতয়ত দর ১৪৩০ 

৮ ১০টি টিতবআই স্থান প্রকল্প-এয স্থানান্তয দমাগ্য দ ১৫১ 

৯ ৪টি দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান প্রকল্প (জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃজক ম্মততপ্রাপ্ত) ১৩৫ 

১০ তঝনাইদ দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান প্রকল্প (জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃজক 

ম্মততপ্রাপ্ত) 

৯৬ 

কভাট = ৩২৩১ 
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৬. প্রার্নক কাঠাজভা:  
 

 

অতপ াংখ্যা 

প্রধান কাম োরয়  ১টি 

পফবাগীয় কাম োরয়  ৪টি 

টজরা কাম োরয়  ২টি 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ  6টি 

টেক্সোইর ইনপিটিউে  ৩টি 

টেক্সোইর টবাদকনার ইনপিটিউে  ৪০টি 

 
৬.১ প্রধান কাম িারয়: ফস্ত্র তযদপ্তয  

প্রধান কাম জারয় 

তফটিএভত বফন (৬ষ্ঠ তরা) 

৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

           Web Site  :  www.dot.gov.bd 

  E mail Address : textiledepartment01@gmail.com 

  Phone Number : +88 02 9138661 

  Fax   : +88 02 9113545 

 

৬.২ তফবাগীয় কাম জারয়: ০৪টি 
 

 

ক্রতভক নাং তফবাগীয় কাম জারয় 

১ পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, ৩০, পভযপুয টযাি, ঢাকা-১২০৫, টপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, যকাযী কাম© বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, দপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, ৩৫৭ পনযারা আফাপক এরাকা, পনযারা, খুরনা, দপান-০৪১-৭২১৯৪০

৪ পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, ৩১৫, কাপজাো (তৃতীয় তরা), যাজাী, টপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 

 

 

 
৬.৩ দজরা কাম জারয়: ০২টি  
 
 

ক্রতভক নাং দজরা কাম জারয় 

1 টজরা ফস্ত্র পযদপ্তয, পদরারপুয, াফনা, টপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬ 

2 টজরা ফস্ত্র পযদপ্তয, আকুয-োকুয াড়া, োাংগাইর দয, োাংগাইর, টপান: ০৯২১-৬৩৬৮৪ 
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৬.৪ দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ: ০৬টি  
 

ক্রতভক নাং দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ 

1 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

2 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ারগাশিয়া, াফনা 

3 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারী 

4 ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ,কাশরাতী, টাংগাইর 

5 ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শএন্ডশফ কযাড, ফশযার 

৬ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদ 

 

 

 

 

  

 

দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ , দফগভগি, দনায়াখারী 

 

দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ , াফনা 
 

  

 

ীদ আফদুয যফ দযতনয়াফাত দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং 

কদরজ, ফতযার 

 

ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ , কাতরাতী, 

টাাংগাইর 
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৬.৫ দটক্সটাইর ইনতেটিউট: ০৩টি  
 

ক্র: নাং দটক্সটাইর ইনতেটিউট 

1 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর  (কটক্সটাইর  জুট কটকল্পনারজী)  

2 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয (২য় শপট) 

3 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, ফশযার 

 

  
 

একাল্পডশভক  প্রাশনক বফন, কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর 

 

কটন শিশনং কড, কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয 

 

৬.৬ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট: ৪০টি 
 

১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যাঙাভাটি ২১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নাল্পটায 

২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নাযায়ণগি ২২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যাজাী 

৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কুশভল্লা ২৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, াফনা 

৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, রযীপুয ২৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফগুিা 

৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ ২৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যংপুয 

৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শফ-ফাশিয়া ২৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শদনাজপুয 

৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, গাজীপুয ২৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ঠাকুযগাঁ 

৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভয়ভনশং ২৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কগাারগি  

৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভাদাযীপুয ২৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফান্দযফান 

১০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, মুশিগি ৩০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, খাগিাছশি 

১১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নযশংদী ৩১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভাশণকগি 

১২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, জাভারপুয ৩২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, টাংগাইর 

১৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শল্পযাজপুয ৩৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শকল্পাযগি 

১৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফাল্পগযাট ৩৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, পশযদপুয 

১৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, খুরনা ৩৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কনায়াখারী 

১৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ঝারকাঠি  ৩৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কক্সফাজায 

১৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, মল্পায ৩৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শযাজগি 
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১৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কুশিয়া ৩৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, গাইফান্ধা 

১৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফযগুনা ৩৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নগাঁ 

২০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, টুয়াখারী ৪০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, চাঁাইনফাফগি 

 
 

  
 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নগাঁ 
 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, পশযদপুয 

 
৭. প্রধান কাম জাফরী: 
  

 

ফস্ত্র তযদপ্তদযয কাম জাফরীদক ততন বাদগ তফবি কযা মায়: 

 দক্ষ জনফর সৃতিয কাজ; 

 ফস্ত্রখাদতয উন্নয়দনয প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

     দালক কতৃজদক্ষয কাজ। 

 

৭.১ দক্ষ জনফর সৃপি:  
 

 পফএপ ইন টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং পিগ্রীয ভাধ্যদভ এপক্সপকউটিব টরদবদরয টেক্সোইর ইপিপনয়ায ততশয 

কযা; 

 পিদলাভা ইন টেক্সোইর টেকদনারপজ পিগ্রীয ভাধ্যদভ ভধ্যভ টরদবদরয টেক্সোইর টেকদনারপজি ততশয কযা; 

 পিদলাভা ইন জুে টেকদনারজীয ভাধ্যদভ াে পদেয জন্য দক্ষ জুে টেকদনারপজি ততশয কযা; 

 এএপ (টবাদকনার) (টেক্সোইর) টকাদ েয ভাধ্যদভ টলায টরদবদরয দক্ষ জনফর ততশয কযা। 

 
৭.২ ফস্ত্র তযদপ্তয তনয়তন্ত্রত তক্ষা প্রততষ্ঠানমূদ চালু দকা জমূ: 

 

৭.২.১ তফএত ইন দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং দকা জ:  
 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয অধীল্পন চালু ০ ৬(ছয়)টি কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শফএশ 

ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি কল্পরল্পজ অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা ১২০ এফং কটকল্পনারশজ/ 

শডাটলৃ্পভল্পেয ংখ্যা ০৪(চায)। প্রশত ফছয উচ্চ ভােশভক যীযায বশত ৃশফজ্ঞশপ্ত প্রচায কযা য়। আল্পফদল্পনয 

কমাগ্যতা শনম্নরূ : 
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(1) এএশ এফং এইচএশ যীযায় শফজ্ঞান শফবাল্পগ কম ককান একটিল্পত ন্যেনতভ ৪.০০  কগ্রড ল্পয়ে (চতুথ ৃ

শফলয় ফাল্পদ) থাকল্পর আল্পফদন কযল্পত াযল্পফ। তল্পফ এইচএশ যীযায় গশণত, দাথ,ৃ যায়ন শফলল্পয় কভাট 

কগ্রড ল্পয়ে ১১ এফং প্রল্পতেক শফলল্পয় ন্যেনতভ কগ্রড ল্পয়ে ৩.০ কল্পত ল্পফ। 
 

(2) GCE “O” করল্পবর এফং “A”  করল্পবর া প্রাথীল্পদয কযল্পত্র GCE “O” করল্পবর যীযায় কভল্পয ৫টি 

কাল্পয গল্পি B এফং GCE “A” করল্পবর যীযায় গশণত, দাথ,ৃ যায়ন শফলল্পয় গল্পি B কগ্রড কল্পয় া 

কযল্পত ল্পফ। ককান শফলল্পয়  D কগ্রড গ্রণল্পমাগ্য ল্পফ না। 

 

       বশত ৃশফজ্ঞশপ্তল্পত প্রদি শনল্পদৃনা অনুমায়ী বশত ৃযীযা গ্রণ কযা য় এফং বশত ৃপ্রশিয়া ম্পন্ন কযা য়। 

 
৭.২.২ তডদপ্লাভা ইন দটক্সটাইর দটকদনারতজ  তডদপ্লাভা ইন জুট দটকদনারতজ দকা জ:  
  

ফস্ত্র শযদপ্তযাধীন কটক্সটাইর ইনশিটিউটমূল্প ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ 

এফং শুধুভাত্র কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাোইল্পর শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ-এয াাাশ শডল্পলাভা ইন 

জুট কটকল্পনারশজ ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি ইনশিটিউল্পট কটক্সটাইর  জুট উবয় কযল্পত্র অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা 

১২০। শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ-এ ০৪(চায)টি কট্রড/কটকল্পনারশজল্পত এ শযা কদয়া য়। বশতযৃ ন্যেনতভ 

কমাগ্যতা ভােশভক স্কুর াটিশৃপল্পকট (এএশ)/ভভান উিীণ।ৃ এএশ কযজাল্ট যফতী ভল্পয় বশত ৃশফজ্ঞশপ্ত 

প্রকাশত য় এফং শযাথী বশত ৃকযা য়।  

 

৭.২.৩ এএত (দবাদকনার) (দটক্সটাইর) দকা জ:  

 

 ফস্ত্র শযদপ্তযাধীন ৪০টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট ০২(দুই) ফছয কভয়াদী এএশ 

(কবাল্পকনার) (কটক্সটাইর) ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট অনুল্পভাশদত আন 

ংখ্যা ১২০ এফং অনুল্পভাশদত কট্রড ০৪(চায)টি। বশতযৃ ন্যেনতভ কমাগ্যতা কজএশ/কজশডশ উিীণ।ৃ প্রশত ফছয 

ফাংরাল্পদ কাশযগশয  শযাল্পফাড ৃশনধাৃশযত ভয়সূশচ অনুমায়ী বশত ৃকামিৃভ ম্পন্ন কযা য়।  

 
াংদক্ষদ: 

  

তফফযণ 
দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং 

কদরজ 
দটক্সটাইর ইনতেটিউট 

দটক্সটাইর দবাদকনার 

ইনতেটিউট 

াংখ্যা ০৬টি ০৩টি ৪০টি 

টকা ে 
পফএপ ইন টেক্সোইর  

ইপিপনয়াপযাং 

পিদলাভা ইন টেক্সঃ টেক:/ 

পিদলাভা ইন জুে টেক: 

এএপ টবাকঃ 

(টেক্সোইর) 

টভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বপতেয টমাগ্যতা এইচএপ (পফজ্ঞান)/ভভান এএপ/ভভান টজএপ/টজপিপ 

অনুদভাপদত আন 

াংখ্যা (প্রপতটিদত) 
১২০ ১২০ 

১২০ (প্রপত টেদি ৩০ জন 

কদয) 
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৮. পক্ষা প্রপতষ্ঠানমূদ অেয়নযত র্যাথীজদয তথ্য: 
 

৮.১ দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ: 

 

ক্র: 

নাং 

কবরবজয 

নাভ 

জন ফল ি অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্যাথী াংখ্যা 

অেয়নযত 

র্নয়র্ভত অর্নয়র্ভত জভাট 

০১ জটক্সটাBর  

Bর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 

চট্টগ্রাভ

২০১৫-১৬ ১ভ(১) ১২২ ১১৯ ১১৮ ০৫ ১২৩ 

২০১৪-১৫ ১ভ(২) ১০০ ১০০ ১০০ ০৬ ১০৬ 

২০১৩-১৪ ২য় ১০০ ১০০ ৭৮ ০১ ৭৯ 

২০১২-১৩ ৩য় ৮০ ৭৮ ৫৭ ০ ৫৭ 

২০১১-১২ ৪থ ি ৮০ ৭০ ৫৯ ০২ ৬১ 

উবভাট ৪৮২ ৪৬৭ ৪১২ ১৪ ৪২৬ 

০২ জটক্সটাBর  

Bর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 

াফনা

২০১৫-১৬ ১ভ(১) ১২২ ১২১ ১২১ ০২ ১২৩ 

২০১৪-১৫ ১ভ(২) ১০২ ১০২ ৯৬ ০ ৯৬ 

২০১৩-১৪ ২য় ১০০ ১০০ ৯৬ ০ ৯৬ 

২০১২-১৩ ৩য় ৮০ ৮০ ৭২ ০ ৭২ 

২০১১-১২ ৪থ ি ৮০ ৮০ ৭৪ ০ ৭৪ 

উবভাট ৪৮৪ ৪৮৩ ৪৫৯ ০২ ৪৬১ 

০৩ জটক্সটাBর  

Bর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 

জনায়াখারী

২০১৫-১৬ ১ভ(১) ১২২ ১১৯ ১১৯ ০ ১১৯ 

২০১৪-১৫ ১ভ(২) ১০০ ৯৩ ৯৩ ০ ৯৩ 

২০১৩-১৪ ২য় ১০০ ৮৬ ৮৬ ০ ৮৬ 

২০১২-১৩ ৩য় ৮০ ৬০ ৬০ ০ ৬০ 

২০১১-১২ ৪থ ি ৬০ ৫৪ ৫৪ ০ ৫৪ 

উবভাট ৪৬২ ৪১২ ৪১২ ০ ৪১২ 

০৪ ফঙ্গফন্ধু 

জটক্সটাBর  

Bর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 

টাাংগাBর

২০১৫-১৬ ১ভ(১) ১০০ ১০০ ১০০ ০ ১০০ 

২০১৪-১৫ ১ভ(২) ১০০ ১০০ ১০০ ০ ১০০ 

২০১৩-১৪ ২য় ৮০ ৮০ ৭৮ ০১ ৭৯ 

২০১২-১৩ ৩য় ৮০ ৮০ ৭৭ ০৫ ৮২ 

২০১১-১২ ৪থ ি ৮০ ৭৯ ৭২ ০১ ৭৩ 

উবভাট ৪৪০ ৪৩৯ ৪২৭ ০৭ ৪৩৪ 

০৫ ীদ 

আফদুয যফ 

জযর্নয়াফাত 

জটক্সটাBর  

Bর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 

ফর্যার

২০১৫-১৬ ১ভ ১২০ ১১৪ ১১৪ ০ ১১৪ 

২০১৪-১৫ ২য় ১০১ ৯৫ ৯৫ ০ ৯৫ 

২০১৩-১৪ ৩য় ১০০ ৯৪ ৯৪ ০ ৯৫ 

২০১২-১৩ ৪থ ি ৮০ ৭৭ ৭৭ ০ ৭৭ 

           উবভাট= ৪০১ ৩৮০ ৩৮০ ০ ৩৮০ 

ফ িবভাট= ২২৬৯ ২১৮১ ২০৯০ ২৩ ২১১৩ 
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৮.২ দটক্সটাইর ইনতেটিউট: 

 

ক্র: নাং Bনর্িটিউবটয নাভ জন বর্তিকৃত 

র্যাথী াংখ্যা 

অেয়নযত 

র্নয়র্ভত অর্নয়র্ভত জভাট 

০১ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, 

টাাংগাBর 

২০১৫-১৬ জটক্সঃ ১০৭ ১০৭ ০ ১০৭ 

জুটঃ ১০৪ ১০৪ ০ ১০৪ 

২০১৪-১৫ জটক্সঃ-৯৪ ৯৪ ০ ৯৪ 

জুটঃ-৮৩ ৮৩ ০ ৮৩ 

২০১৩-১৪ জটক্সঃ-৯৬ ৯৬ ০ ৯৬ 

জুটঃ-৯৪ ৯৪ ০ ৯৪ 

২০১২-১৩ জটক্সঃ-৯৩ ৯৩ ০ ৯৩ 

জুটঃ-৮৪ ৮৪ ০ ৮৪ 

উবভাট জটক্সঃ-৩৯০ জটক্সঃ৩৯০ জটক্সঃ-০ জটক্সঃ-৩৯০ 

জুটঃ-৩৬৫ জুটঃ-৩৬৫ জুটঃ-০ জুটঃ-৩৬৫ 

০২ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, 

র্দনাজপুয 

২০১৫-১৬ ১০৩ ১০৩ ০ ১০৩ 

২০১৪-১৫ ৯১ ৯১ ০ ৯১ 

২০১৩-১৪ ৮৯ ৮৯ ০ ৮৯ 

২০১২-১৩ ৭৫ ৭৫ ০ ৭৫ 

উবভাট ৩৫৮ ৩৫৮ ০ ৩৫৮ 

০৩ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, 

ফর্যার 

২০১৫-১৬ ১০৩ ১০৩ ০ ১০৩ 

২০১৪-১৫ ৯৮ ৯৮ ০ ৯৮ 

২০১২-১৩ ৮৯ ৮৯ ০ ৮৯ 

২০১১-১২ ৮৯ ৮৯ ০ ৮৯ 

উবভাট ৩৭৯ ৩৭৯ ০ ৩৭৯ 

ফ িবভাট জটক্সঃ-১১২৭ জটক্সঃ১১২৭ জটক্সঃ-০ জটক্সঃ১১২৭ 

জুটঃ-৩৬৫ জুটঃ ৩৬৫ জুটঃ-০ জুটঃ- ৩৬৫ 

                                                               

 

৮.৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট: 
 

 

ক্র:নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ জেড অনুবভার্দত আন নফভ জেণী দভ জেণী জভাট 

১ টির্বআB, যাঙাভাটি ৪ ১২০ ১২০ ৬৫ ১৮৫ 

২ টির্বআB, নাযায়ণগি ৪ ১২০ ১২০ ৭১ ১৯১ 

৩ টির্বআB, কুর্ভল্লা ৪ ১২০ ৯৮ ৪৪ ১৪২ 

৪ টির্বআB, রযীপুয ৪ ১২০ ১২০ ৮২ ২০২ 

৫ টির্বআB, চট্টগ্রাভ ৪ ১২০ ১২০ ৬৮ ১৮৮ 

৬ টির্বআB, র্ফ-ফার্ড়য়া ৪ ১২০ ১১৬ ৫০ ১৬৬ 

৭ টির্বআB, গাজীপুয ৪ ১২০ ১২৪ ৬৬ ১৯০ 

৮ টির্বআB, ভয়ভনর্াং ৪ ১২০ ১৬৩ ১২১ ২৮৪ 

৯ টির্বআB, ভাদাযীপুয ৪ ১২০ ১২৩ ৮৩ ২০৬ 
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ক্র:নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ জেড অনুবভার্দত আন নফভ জেণী দভ জেণী জভাট 

১০ টির্বআB, ভৄর্িগি ৪ ১২০ ১০৩ ৮০ ১৮৩ 

১১ টির্বআB, নযর্াংদী ৪ ১২০ ৮২ ৪১ ১২৩ 

১২ টির্বআB, জাভারপুয ৪ ১২০ ১৪১ ১০০ ২৪১ 

১৩ টির্বআB, র্বযাজপুয ৪ ১২০ ৯১ ৪৫     ১৩৬ 

১৪ টির্বআB, ফাবগযাট ৪ ১২০ ১১১ ৫৪ ১৬৫ 

১৫ টির্বআB, খুরনা ৪ ১২০ ১১৫ ৭৪ ১৮৯ 

১৬ টির্বআB, ঝারকাঠি ৪ ১২০ ৮২ ৩৪ ১১৬ 

১৭ টির্বআB, মবায ৪ ১২০ ৭৯ ৫১ ১৩০ 

১৮ টির্বআB, কুর্ষ্টয়া ৪ ১২০ ৮৫ ৫১ ১৩৬ 

১৯ টির্বআB, ফযগুনা ৪ ১২০ ১২৭ ৯৯ ২২৬ 

২০ টির্বআB,টুয়াখারী ৪ ১২০ ৯৭ ৪৭ ১৪৪  

২১ টির্বআB, নাবটায ৪ ১২০ ৮৮ ৫৬ ১৪৪ 

২২ টির্বআB, যাজাী ৪ ১২০ ১২৩ ৬২ ১৮৫ 

২৩ টির্বআB, াফনা ৪ ১২০ ১৫৬ ১০২ ২৫৮ 

২৪ টির্বআB, ফগুড়া ৪ ১২০ ৭৬ ৪৭ ১২৩ 

২৫ টির্বআB, যাংপুয ৪ ১২০ ১০১ ৫৫ ১৫৬ 

২৬ টির্বআB, র্দনাজপুয ৪ ১২০ ১৩৬ ৮৮ ২২৪ 

২৭ টির্বআB, ঠাকুযগাঁও ৪ ১২০ ৯৪ ৫৪ ১৪৮ 

২৮ টির্বআB, জগাারগি ৪ ১২০ ১৩০ ১১৮ ২৪৮ 

২৯ টির্বআB, ফািযফান ৪ ১২০ ৮৮ ৭৭ ১৬৫ 

৩০ টির্বআB, খাগড়াছর্ড় ৪ ১২০ ৯৩ ৬০ ১৫৩ 

৩১ টির্বআB, ভার্ণকগি ৪ ১২০ ১৪০ ৯৬ ২৩৬ 

৩২ টির্বআB, টাাংগাBর ৪ ১২০ ১৫৯ ১২২ ২৮১ 

৩৩ টির্বআB, র্কবাযগি ৪ ১২০ ১২৭ ৯৯ ২২৬ 

৩৪ টির্বআB, পর্যদপুয ৪ ১২০ ১৪২ ৯৪ ২৩৬ 

৩৫ টির্বআB, জনায়াখারী ৪ ১২০ ১৩৫ ৮৮ ২২৩ 

৩৬ টির্বআB, কক্সফাজায ৪ ১২০ ১৬০ ১১৫ ২৭৫ 

৩৭ টির্বআB, র্যাজগি ৪ ১২০ ১৫৩ ৯৮ ২৫১ 

৩৮ টির্বআB, গাBফান্ধা ৪ ১২০ ১১৮ ৯০ ২০৮ 

৩৯ টির্বআB, নওগাঁ ৪ ১২০ ৮৬ ৫৭ ১৪৩ 

৪০ টির্বআB, চাঁাBনফাফগি ৪ ১২০ ১১৪ ৫৮ ১৭২ 

                                       জভাট= ৪৬৩৬ ২৯৬২ ৭৫৯৮ 
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৯. পক্ষা প্রপতষ্ঠানমূ টথদক ২০১৫-১৬ অথ েফছদয উিীণ ৃর্যাথীজদয তথ্য: 

 

৯.১ র্ফএর্: 
 

ক্র: নাং জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

০১ জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, চট্টগ্রাভ ৬৩ ৬০ ৯৫% 

০২ জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা ৬৭ ৬৭ ১০০% 

০৩ জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জনায়াখারী ৫৩ ৫৩ ১০০% 

০৪ ফঙ্গফন্ধু জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, টাাংগাBর ৪৯ ৪৮ ৯৮% 

০৫ ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাBর  Bর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার ৬৬ ৬৫ ৯৮% 

                                   ফ িবভাট = ২৯৮ ২৯৩ ৯৮.৩২% 
 

 

 

 

  
 

ীদ র্ভনায, জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা 

 

ফবয়জ জাবির, জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জনায়াখারী 
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৯.২ র্ডবলাভা (জটক্সটাইর+জুট): 
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর ইনর্িটিউট যীযাথী উত্তীণ ি ায 

০১ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, টাাংগাBর জটক্সঃ-১০৭ জটক্সঃ-১০৭ জটক্সঃ-১০০% 

জুটঃ-৯৫ জুটঃ-৯৫ জুটঃ-১০০% 

০২ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, র্দনাজপুয ৯১ ৯০ ৯৯% 

০৩ জটক্সটাBর Bনর্িটিউট, ফর্যার ৯১ ৯০ ৯৯% 

                                             উ-জভাট = জটক্সঃ-২৮৯ জটক্সঃ-২৮৭ ৯৯.৩২% 

জুটঃ-৯৫ জুটঃ-৯৫ ১০০% 

                                              ফ িবভাট = ৩৮৪ ৩৮২ ৯৯% 

 

 
 

 

৯.৩ এএর্: 
 

ক্র: নাং দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, যাঙাভাটি ৮২ ৬৫ ৮০% 

২ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, নাযায়ণগি ৫৬ ৫৬ ১০০% 

৩ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, কুর্ভল্লা ২৩ ২২ ৯৬% 

৪ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, রযীপুয ৬৩ ৬৩ ১০০% 

৫ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, চট্টগ্রাভ ৬৬ ৬৫ ৯৮% 

৬ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, র্ফ-ফার্ড়য়া ৬৫ ৫৯ ৯১% 

৭ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, গাজীপুয ৮১ ৭২ ৮৯% 

৮ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ভয়ভনর্াং ১২১ ১০২ ৮৪% 

৯ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ভাদাযীপুয ৭৮ ৭৩ ৯৪% 

১০ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ভৄর্িগি ৫৩ ৫০ ৯৪% 

১১ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, নযর্াংদী ৪১ ৩৯ ৯৫% 

১২ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, জাভারপুয ৯৭ ৯৪ ৯৭% 

১৩ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, র্বযাজপুয ৩২ ২৮ ৮৭.৫০% 

১৪ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ফাবগযাট ৪৮ ২৮ ৫৮% 
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ক্র: নাং দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১৫ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, খুরনা ৫৬ ৫৬ ১০০% 

১৬ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ঝারকাঠি ৭৮ ৬৫ ৮৩% 

১৭ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, মবায ৫৫ ২৮ ৫১% 

১৮ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, কুর্ষ্টয়া ৩১ ২৭ ৮৭% 

১৯ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ফযগুনা ৮৬ ৮৬ ১০০% 

২০ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, টুয়াখারী ৫৬ ৫৩ ৯৫% 

২১ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, নাবটায ৪৯ ৪৮ ৯৮% 

২২ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, যাজাী ৪০ ৩৭ ৯২.৫০% 

২৩ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, াফনা ১১৯ ১১৯ ১০০% 

২৪ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ফগুড়া ৩৫ ২৮ ৮০% 

২৫ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, যাংপুয ৬২ ৪৮ ৭৭.৪২% 

২৬ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, র্দনাজপুয ৮২ ৮২ ১০০% 

২৭ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ঠাকুযগাঁও ৫৮ ৫৫ ৯৫% 

২৮ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, জগাারগি ৭৮ ৭৭ ৯৮% 

২৯ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ফািযফান ৫৯ ৪০ ৬৮% 

৩০ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, খাগড়াছর্ড় ৪৬ ৪১ ৮৯% 

৩১ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, ভার্ণকগি ৬৪ ৫৩ ৮৩% 

৩২ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, টাাংগাBর ১১২ ১০২ ৯১% 

৩৩ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, র্কবাযগি ৭৫ ৬৮ ৯১% 

৩৪ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, পর্যদপুয ৭৭ ৬০ ৭৮% 

৩৫ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, জনায়াখারী ৫৯ ৫৭ ৯৭% 

৩৬ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, কক্সফাজায ৮০ ৭৯ ৯৯% 

৩৭ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, র্যাজগি ৯৫ ৭৮ ৮২% 

৩৮ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, গাBফান্ধা ৯৭ ৬৪ ৬৬% 

৩৯ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, নওগাঁ ২৯ ২২ ৭৬% 

৪০ দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট, চাঁাBনফাফগি ৭৪ ৭১ ৯৬% 

                                              জভাট= ২৬৫৮ ২৩৬০ ৮৮.৭৯% 
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১০. ফস্ত্রখাদতয উন্নয়দন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন: 
 

ফস্ত্র তযদপ্তয ফস্ত্র তদল্পয জন্য প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফর যফযা কযায তনতভদি চাতদা অনুমায়ী দটক্সটাইর 

তক্ষা প্রততষ্ঠান স্থা দন তফতবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযদছ। ফস্ত্র তযদপ্তদয 2015-16 অথ জফছদয ১0টি 

উন্নয়ন প্রকল্প চরভান তছর। চরভান প্রকল্পগুদরায ভাধ্যদভ ৩টি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ (দগাারগি, যাংপুয 

 জাভারপুয)  ৬টি দটক্সটাইর ইনতেটিউট (নাদোয, যাংপুয, চট্টগ্রাভ, খুরনা, টবারা ও জাভারপুয) স্থাতত দফ। 

এছাো ২০১৬-১৭ অথ জফছদয ৭টি প্রকল্প (১টি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদর জ, ৫টি দটক্সটাইর ইনতেটিউট , ১১টি 

দটক্সটাইর দবাদকনার ইনতেটিউট) গ্রণ কযায তযকল্পনা যদয়দছ। 

   

১০.১ চরভান প্রকল্পমূদয তফফযণ: 
 

১০.১.১ প্রকদল্পয নাভ : “দফগভগি দটক্সটাইর ইনতেটি উটদক দফগভগি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরদজ 

উন্নীতকযণ” ীল েক প্রকল্প 

অফস্থান: টফগভগি, টনায়াখারী 

প্রকদল্পয দভয়াদকার:  ০১ জুরাই ২০১০ দত ৩০ জুন ২০১২ তরিঃ ম জন্ত 

াংদাতধত দভয়াদকার: ক) প্রথভ াংদাতধত: ০১ জুরাই ২০১০ দত ৩০ জুন ২০১৫ তরিঃ ম জন্ত 

           খ) তিতীয় াংদাতধত: ০১ জুরাই ২০১০ দত ৩১ তডদম্বয ২০১৬ তরিঃ ম জন্ত 

াংদাতধত ফযাি   :  ৪৩৩৪.৮২ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ জফছদয ব্যয়   :  ৫৬৮.৫৯ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ জফছয ম জন্ত ব্যয় :  ৩৩০৬.৩১ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাদিয কত তাাং  :  ৭৬.২৭%। 
 

 

২০১৫-১৬ অথ েফছদয ম্পাপদত কভ েকাদেয পফফযণ: 
 

১   ৫৩টি টভপনাযীজ ও ইকুইদভন্ট ক্রয় কযা দয়দছ; 

২   ১৬ টি কপম্পউোয ও ১৬ টি ইউপএ ক্রয় কযা দয়দছ; 

 ৩   ৪৮ রাইন পফপি টেপরকভ ইকুইদভন্ট ক্রয় কযা দয়দছ; 

 ৪   ওদয়ফদজ বততয কযা দয়দছ; 

 ৫   ৪৫০টি ফই ক্রয় কযা দয়দছ; 

 ৬   ৯০১টি আফাফত্র ক্রয় কযা দয়দছ। 

 

১০.১.২ প্রকদেয নাভঃ “ফতযার দটক্সটাইর ইনতেটিউটদক ীদ আফদুয যফ দযতনয়াফাত দটক্সটাইর 

ইতিতনয়াতযাং কদরদজ উন্নীতকযণ” ীল েক প্রকল্প 

  

প্রকদল্পয  অফস্থান: তএন্ডতফ দযাড, ফপযার 

প্রকল্পেয কভয়াদকার :  

(ক) মূর অনুল্পভাশদত : জুরাই ২০১০ ল্পত শডল্পম্বয 

২০১২শরেঃমনৃ্ত 

(খ) ১ভ ংল্পাশধত : জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৫ শরেঃ 

মনৃ্ত 

(গ) ২য় ংল্পাশধত : জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৭ শরেঃমনৃ্ত 

াংবার্ধত ফযাে   :  ১২২০০.০০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   : ২১১৯.৯৬ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় : ৭৫৮৯.১৮ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ৬২.২১%।  

 “ত”-টাই দকায়াট জায 
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২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
 

শনশভতৃব্য বফনমুল্পয অগ্রগশতেঃ 
১  একাল্পডশভক কাভ প্রাশনক বফন- অগ্রগশত ৮০% ৭ ছাত্র কাল্পির -অগ্রগশত ৫৫% 
২  ভশরা কাল্পির-অগ্রগশত ৬৫% ৮ ডাইং কড -অগ্রগশত ৭০% 
৩  ‘এ’ টাই ককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৫০% ৯ ভশজদ -অগ্রগশত ৫০% 
৪ ‘শফ’ টাই ককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৫০% ১০ গ্যাল্পযজ -অগ্রগশত ৩০% 
৫  ‘শ’ টাই ককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৮০% ১১ কযি াউজ -অগ্রগশত ৬০% 
৬  অশপা ৃডযল্পভটশয-অগ্রগশত ৬০% ১২ উইশবং এফং শনটিং কড-অগ্রগশত ৫% 
 

১০.১.৩ প্রকল্পেয নাভ : “তঝনাইদ দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান” ীল েক প্রকে 

 

প্রকবেয  অফস্থান: শঝনাইদ 

প্রকল্পেয কভয়াদকার:  

(ক) মূর অনুল্পভাশদত  : জুরাই ২০১১ ল্পত জুন ২০১৪ শরেঃ মনৃ্ত 

(খ) ১ভ ংল্পাশধত : জুরাই ২০১১ ল্পত জুন ২০১৫ শরেঃ মনৃ্ত 

(গ) ২য় ংল্পাশধত : জুরাই ২০১১ ল্পত জুন ২০১৭ শরেঃ মনৃ্ত 

াংবার্ধত ফযাে   :  ৯৯২১.০০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়  :  ২১৪৯৯.৯২৬ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ৪৬২১.২৬ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ৪৬.৫৮%। 

 
২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:  
 শনশভতৃব্য বফনমুল্পয অগ্রগশতেঃ  

 
১ একাল্পডশভক কাভ প্রাশনক বফন-অগ্রগশত 

১০০% 

 

২ ভশরা কাল্পির-অগ্রগশত ৯৭% 
৩ শপ্রশিার ককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৯৭% 
৪ অশপা ৃডযল্পভটশয-অগ্রগশত ১০০% 
৫ িাপ ককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৯৮% 
৬ অশপা ৃককায়াটাৃয-অগ্রগশত ৩৫% 
৭ শড টিউফল্পয়র  াম্প াউজ-কাজ ৫০%  

৮ াফল্পিন- ৪০%  
৯ য়াকৃ বফন-১-৩৫%  
১০ য়াকৃ বফন-২ -৩৫%  

  
 

একাদডতভক বফন 
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১০.১.৪ প্রকল্পেয নাভ : “৪টি দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” ীল েক প্রকে 

প্রকবেয  অফস্থান: যাংপুয, নাবটায, চট্টগ্রাভ ও খুরনা  

প্রকল্পেয কভয়াদকার : 

মূর অনুল্পভাশদত   : নল্পবম্বয ২০১০ ল্পত জুন ২০১৩ শরেঃ মনৃ্ত 

১ভ ংল্পাশধত   : নল্পবম্বয ২০১০ ল্পত জুন ২০১৫ শরেঃ মনৃ্ত 

২য় ংল্পাশধত   : নল্পবম্বয ২০১০ ল্পত জুন ২০১৮ শরেঃ মনৃ্ত  

াংবার্ধত ফযাে   :  ২৮৪৭৩.০০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৩৬৯৯.৮১ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ৮৪০৮.২৫ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ২৯.৫৩%। 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয 

শফফযণ:   
প্রকল্পেয আতাধীন ৪টি কটক্সটাইর ইনশিটিউল্পটয 

শফশবন্ন কাল্পজয অগ্রগশত :  

 

যাংপুয :  

ীভানা প্রাচীয - ১০০% 
প্রাশনক কাভ একাল্পডশভক কাভ য়াকৃ বফন 

-১০০%  
ভশরা কাল্পির -১০০% 
ডযল্পভটশয -১০০% 
ফল্পয়জ কাল্পির -১০০%   
জুট কড -৫৫%   

 

নাবটায :  
ীভানা প্রাচীয -৯৮% 
প্রাশনক কাভ একাল্পডশভক কাভ য়াকৃ বফন 

-৯৮% 
ভশরা কাল্পির -৯৮% 
ডযল্পভটশয -৯৮% 
ফল্পয়জ কাল্পির- ৮২%  
 

চট্টগ্রাভ :  
ীভানা প্রাচীয- ৭০% 
প্রাশনক কাভ একাল্পডশভক কাভ য়াকৃ বফন-

৯৭% 
ভশরা কাল্পির- ৬৫% 
ডযল্পভটশয - ৯০% 
ফল্পয়জ কাল্পির- ৮০%  

জুট কড-৩০% 

 
 

একাদডতভক বফন, যাংপুয 

 
 

একাদডতভক বফন, নাবটায 

 
 

একাদডতভক বফন, চট্টগ্রাভ 



ফস্ত্র র্যদপ্তয                                                                                                        ফার্ল ি ক প্রর্তবফদন ২০১৫-১৬                                                              

   

28 

 

 

খুরনা :  

ীভানা প্রাচীয- ৯০%  
একাল্পডশভক বফন- াইর কাশিং চরল্পছ  
জুট কড - াইর কাশিং চরল্পছ  
ডযল্পভটশয- াইর ড্রাইশবং চরল্পছ  
ভশরা কাল্পির-২য় তরায ছাদ ঢারাই চরল্পছ  
ফল্পয়জ কাল্পির-াইর কাশিং চরল্পছ । 

 
 

ছােী দাদের, যাংপুয 

 

 

১০.১.৫ প্রকল্পেয নাভ: “দগাারগি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান” ীল েক প্রকে  

প্রকবেয  অফস্থান: কগাারগি 

প্রকল্পেয  জভয়াদকার: 

 মূর অনুল্পভাশদত    :  জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৭ শরেঃ ম ৃ ন্ত 

 ১ভ ংল্পাশধত   :  জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৮ শরেঃ মনৃ্ত 

াংবার্ধত ফযাে   :  ১২৯৭৩.১৭ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৬১৭.৮৪ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ১১৬১.৩০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ৮.৯৫%। 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
১   ২.০০ একয জশভ অশধগ্রণ ম্পন্ন; 

২   কটন শিশনং কড, য়াকৃ উইথ রাইল্পিযী  উইশবং এন্ড শনটিং উইথ ভাশল্টাযা র-এয শনভাৃণ কাজ 

চরল্পছ; 

৩   একাল্পডশভক বফন  ডাইং কল্পডয কটন্ডায কামিৃভ কল ল্পয়ল্পছ; 

৪   ফাউন্ডাযী য়ার আংশক শনভাৃণ কযা ল্পয়ল্পছ, অফশিাংল্পয শনভাৃণ কাজ চরল্পছ। 
 

 

১০.১.৬ প্রকবেয নাভ: “দগৌযনদী দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” ীল েক প্রকে 
প্রকবেয অফস্থান: কগৌযনদী, ফশযার। 

প্রকল্পেয কভয়াদকার    : জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৬ শরেঃ মনৃ্ত  
াংবার্ধত ফযাে   :  ৬২১৩.৫০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৫৫৯.৯৮ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ৯৩৯.৮৮ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ১৫.১২%। 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
১   তস্পতনাং (জুট  কটন) বফন-অগ্রগতত ৪৫% 

২   উইতবাং  ডাইাং বফন-অগ্রগতত ৪০% 

৩   ফাউন্ডাতয য়ার-অগ্রগতত ৭০% 

৪   ভূতভ উন্নয়ন-অগ্রগতত ৬০% 
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১০.১.৭ প্রকবেয নাভ: “দবারা দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” ীল েক প্রকে 

প্রকবেয  অফস্থান: কবারা 

প্রকল্পেয কভয়াদকার  : জুরাই ২০১৪ ল্পত জুন ২০১৭ শরেঃ ম ৃ ন্ত

  াংবার্ধত ফযাে   : ৬৪৯৯.০০ রক্ষ টাকা 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পযয এশডশল্পত ফযাে যাজস্ব  ৫০.০০, মূরধন ২৫০.০০ রয টাকা  

ংল্পাশধত এশডশল্পত ফযাে ৫.০০ + ২৯৫.০০ = ৩০০.০০ রয টাকা  

এ অথফৃছল্পয অশধগ্রণকৃত জশভ ব্যল্পঝ কনয়া ল্পয়ল্পছ। জপভয আাংপক মূল্য ৪০,৭৪,০০০.০০ (চপি রক্ষ চুয়াত্তয 

াজায)  োকা পযদাধ কযা দয়দছ। ভুপভ উন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয এফাং পআইইউ এয কপম্পউোয/ল্যাে 

ইতযাপদ অপপ যিাভাপদ খাদত ২৯৫.০০ (দুইত পঁচানফফই রক্ষ) োকা ব্যয় দয়দছ।  

 

১০.১.৮ প্রকবেয নাভ: “জাভারপুয দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” ীল েক প্রকে  
প্রকবেয অফস্থান: জাভারপুয 

 
প্রকল্পেয কভয়াদকার: 

মূর অনুল্পভাশদত   : জানুয়াশয ২০১৫ ল্পত শডল্পম্বয ২০১৭ শরেঃ মনৃ্ত 
 

াংবার্ধত ফযাে   :  ৬২৫০.০০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৩৪০.০০ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ৩৩৯.৯৫ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ৫.৪৪%। 
 

    

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
১   ভাটি বযাট -১০% 

২   একাদডতভক বফন -০১% 

৩   োপ দকায়াট জায-দফভাে দনাটিতপদকন এয়াড জ প্রদান কযা দয়দছ, এখদনা তনভাণ জ কাজ শুরু য়তন 

৪   ছাে দাদের-মূল্যায়ন কাজ চরভান যদয়দছ 

 

 

১০.১.৯ প্রকল্পেয নাভ: “ীযগি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান” ীল েক প্রকে 

প্রকবেয  অফস্থান: ীযগি, যংপুয 
 প্রকল্পেয কভয়াদকার   :  জুরাই ২০১৫ ল্পত জুন২০১৮ শরেঃ মনৃ্ত  
 াংবার্ধত ফযাে   :  ১০৭৪৮.২৪ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ১৩৭ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ১৩৭ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ১.২৭%। 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয  ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ:   
  ১০০.০০  (একত রয) টাকা জশভয জন্য ফযাে শছর শকন্তু টজরা প্রাক, যংপুয জশভ ফযাে ফাফদ 

১,৫৮,৭৮,৩৭৮.৩৭ (এক ককাটি আটান্ন রয আটািয াজায শতনত আটািয টাকা ায়শত্র) টাকা দাফী কল্পযন। 

অশতশযি ৫৯.০০ (উনলাট রয) টাকা ংস্থাল্পনয জন্য শডশইশ শভটিং কল্পয উি  টাকা ংস্থান কযা য়। শকন্তু 

ফাল্পজট ফযাে অনুমায়ী  ১৩৭.০০ (একত ায়শত্র রয) টাকা  জশভয মূল্য শযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ। 
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১০.১.১০ প্রকল্পেয নাভ : “জাভারপুয দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান” ীল েক প্রকে  

 

প্রকবেয  অফস্থান: কভরান্দ, জাভারপুয 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : 
 

মূর অনুল্পভাশদত     : জুরাই ২০১৫ ল্পত জুন ২০১৮ শরেঃ মনৃ্ত 

াংবার্ধত ফযাে   :  ১১১৪২.৫৯ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৪৭২.৭৫৩ রক্ষ টাকা 

২০১৫-১৬ অথ িফছয ম িন্ত ব্যয় :  ৪৭২.৭৫৩ রক্ষ টাকা 

ব্যয় ফযাবেয কত তাাং  :  ৪.২৭%। 

 

২০১৫-১৬ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

১. ৫.০০ একয জশভ অশধগ্রণ ম্পন্ন। 
 
১০.২ এক নজদয ফস্ত্র তযদপ্তদযয ২০১৫-১৬ অথ জফছদয চরভান প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগতত: 

 (রয টাকায়) 

ক্রিঃ 

নিঃ 

প্রকদল্পয নাভ  ফযাি ব্যয় 

টাকায় ায 

১ টফগভগি টেক্সোইর ইনপিটিউেদক টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং  

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকে 

৫৭১.০০ ৫৬৮.৫৯ 

 

৯৯.৫৮% 

২ ফপযার টেক্সোইর ইনপিটিউেদক ীদ আফদুয যফ টযপনয়াফাত 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকে 

২২২০.০০ ২১১৯.৯৬ 

 

৯৫.৪৯% 

৩ পঝনাইদ টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ স্থান প্রকে ১৫০০.০০ ১৪৯৯.৯৩ ৯৯.৯৯% 

৪ ৪টি টেক্সোইর ইনপিটিউে স্থান প্রকে ৩৭০০.০০ ৩৬৯৯.৮১ ৯৯.৯৯% 

৫ টগাারগি টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ স্থান প্রকে ৬৩৫.০০ ৬১৭.৮৪ ৯৭.৩০% 

৬ টগৌযনদী টেক্সোইর ইনপিটিউে স্থান প্রকে ৫৬০.০০ ৫৫৯.৯৮ ৯৯.৯৯% 

৭ টবারা টেক্সোইর ইনপিটিউে স্থান প্রকে ৩০০.০০ ২৯৯.৭৮ ৯৯.৯২% 

৮ জাভারপুয টেক্সোইর ইনপিটিউে স্থান প্রকে ৩৪০.০০ ৩৩৯.৯৫ ৯৯.৯৮% 

৯ ীযগি কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, যংপুয  ১৪০.০০ ১৩৯.৯৯৯ ৯৯.৯৯% 

১০ জাভারপুয টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ স্থান প্রকে  ৫০০.০০ ৪৭২.৭৫৩ ৯৪.৫৫% 

                            দভাট = ১০৪৬৬.০০ ১০৩১৮.৫৯২ ৯৮.৫৯% 
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১০.৩ গৃততব্য প্রকল্প:  
 

ফস্ত্র তযদপ্তয কতৃজক প্রণীত “২০১৪-১৫ ার দথদক ২০২০-২১ ার নাগাদ দদদ  তফদদদ কটক্সটাইর দয 

জনফল্পরয চাশদা-যফযা-গ্যা এফং গত ৫ ফছল্পয স্থাশত ফস্ত্র শে প্রশতষ্ঠান ম্পশকতৃ প্রশতল্পফদন” অনুমায়ী 

২০২০-২১ ার নাগাদ তফতবন্ন দরদবদরয দটক্সটাইর দক্ষ জনফদরয  

দভাট চাতদা: 
 

দক্ষতা টরদবর 2014-15  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএপ 111 99 125936 141225 15429  168570 183137 198466 

পিদলাভা 29447 33249 36498 38831 41515 44281 47036 

পফএপ 17683 20053 21592 22891 23809 24546 25303 

দভাট= 158729 179238 199315 216012 233894 251964 270805 

  

ম্ভাব্য যফযা/দমাগান: 
 

দক্ষতা দরদবর 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএত 21335 23335 25450 27650 29980 32330 34750 

তডদপ্লাভা 16856 19850 22800 25900 29000 32300 35700 

তফএত 11841 13041 14241 15450 16160 16750 17500 

দভাট= 50032 56226 62491 69000 75140 81380 87950 

 

দরদবর তবতিক গ্যা:  
 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএত 90264 102601 115775 126640 138590 150807 163716 

তডদপ্লাভা 12591 13399 13698 12931 12515 11981 11336 

তফএত 5842 7012 7351 7441 7649 7796 7803 

 

ফস্ত্র তযদপ্তয দদদ  দটক্সটাইর তক্ষাখাদত  একভাে যকাতয পৃষ্ঠদালক য়ায় উদয দটতফদর প্রাপ্ত দরদবর 

তবতিক গ্যা পূযদণয জন্য তনম্নফতণ জত প্রকল্পমূ গ্রণ কযদত মাদি: 

(রয টাকায়) 

ক্রিঃ নাং প্রকদল্পয নাভ দভয়াদকার প্রাক্কতরত ব্যয় 

১ কাজীপুয টেক্সোইর ইনপিটিউে স্থান প্রকে জুরাই/15 দত জুন/18 101450.14 

২ দপণী কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 দত জুন/20 8941.15 

৩ তদরট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/15 দত জুন/19 10313.54 

৪ তদরট কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে জুরাই/15 দত জুন/19 11425.19 

৫ পতযদপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/15 দত জুন/19 10665.64 

৬ রারভতনযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 দত জুন/20 9412.88 

৭ সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 দত জুন/20 10052.67 

৮ ১১টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 দত জুন/20 19298.32 

৯ াযাতস্ত কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 দত জুন/20 11068.51 
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১০.৪ ফস্ত্র তযদপ্তদযয আগাভী ৩ ফছদযয কভ জতযকল্পনা: 

 
 

ক্র
তভ

ক
 ন

াং
 

তফ
ব

াগ
 

দটক্সটাইর ইনতেটিউট দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ দভাট 

দভ
াট

 

তফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
তক্র

য়
াধ

ীন
 

দভ
াট

 

তফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
তক্র

য়
াধ

ীন
 

দভ
াট

 

তফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
তক্র

য়
াধ

ীন
 

1 যাজাী 

 

1 

নাদটায 

2 

নগাঁ, 

তযাজগি 

- 

 

3 1 

াফনা 

- - 1 2 2 - 4 

2 যাংপুয 

 

2 

তদনাজপুয 

যাংপুয 

- 1 

রারভতনযাট 

3 - 1 

যাংপুয 

- 1 2 1 1 4 

3 ঢাকা 

 

1 

টাাংগাইর 

1 

জাভারপুয 

3 

পতযদপুয 

দনেদকানা 

নাযায়ণগি 

5 1 

টাাংগাইর 

2 

দগাারগি 

জাভারপুয 

1 

গাজীপুয 

4 2 3 4 9 

4 চট্টগ্রাভ 

 

1 

চট্টগ্রাভ 

- 2 

চাঁদপুয 

দপনী 

3 2 

চট্টগ্রাভ 

দনায়াখারী 

- - 2 3 - 2 5 

5 তদরট 

 

- - 2 

তদরট 

সুনাভগি 

2 - - 1 

তদরট 

1 - - 3 3 

6 ফতযার 

 

1 

ফতযার 

1 

দবারা 

- 2 1 

ফতযার 

- - 1 2 1 - 3 

7 খুরনা 

 

- 1 

খুরনা 

1 

মদায 

1 1 

তঝনাইদ 

- - 1 1 1 1 3 

দভাট 6 5 9 20 6 3 2 11 12 8 11 31 
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১০.৫ প্রকল্প ফাস্তফায়দন ২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফস্ত্র তযদপ্তদযয অজজন:  

 

 গত ৩০/০৪/২০১৬ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী “কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কগাারগি” (প্রস্তাশফত 

নাভ: জখ জযানা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কগাারগি) এয শবশিপ্রস্থয স্থান কল্পযন। 

 

 

 

 

 

 

 ফস্ত্র তযদপ্তযাধীন তফতবন্ন ভাপ্ত প্রকদল্পয জনফর যাজস্বখাদত স্থানান্তদযয প্রতক্রয়া চরভান যদয়দছ। 

 

 উন্নয়ন ফাদজট: ফস্ত্র তযদপ্তদযয অধীদন 10টি উন্নয়ন প্রকদল্পয ফযাি 104 দকাটি 66 রক্ষ টাকা। জুরাই /১৫-

জুন/১৬ ম জন্ত ব্যয় ১০৩ দকাটি ১৬ রক্ষ ৫৯ াজায মা ফযাদিয ৯৮.৫৯%। 

 

 ীযগি দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান প্রকল্পটি ০৪ আগে, ২০১৫ তাতযদখ একদনক কতৃজক অনুদভাতদত 

দয়দছ। 

 

 জাভারপুয দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ স্থান প্রকল্পটি ০৪ আগে, ২০১৫ তাতযদখ একদনক কতৃজক 

অনুদভাতদত দয়দছ। 

 

 ভান্দা ীদ কাভরুজ্জাভান দটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান প্রকল্পটি ১৯ জানুয়াতয, ২০১৬ তাতযদখ একদনক কতৃজক 

অনুদভাতদত দয়দছ। 
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১১. দালক কতৃজদক্ষয কাজ: 
 

টালক কতৃেক্ষ ফরদত টকান পফদল টেণী/খাদতয পদেয পনয়ন্ত্রণকাযী প্রাপনক কতৃেক্ষদক বুঝাদফ। 

Allocation of Business অনুমায়ী াংপিি খাত টম ভন্ত্রণারয়/পফবাদগয কভ েপযপধভূি, টই ভন্ত্রণারয়/পফবাদগয 

আওতাধীন দাপয়ত্বপ্রাপ্ত অপধদপ্তয/াংস্থা/পযদপ্তয/দপ্তয াং পিি খাদত টালক কতৃেক্ষ পদদফ কাজ কযদফ ভদভ ে 

গত ০৫/০৫/২০১৪ তাপযদখ ভপন্ত্রবা নফঠদক পিা ন্ত গৃীত দয়দছ। টমভনঃ ক্ষুদ্র ও কুটিয পদেয টক্ষদত্র ফাাংরাদদ  

ক্ষুদ্র ও কুটিয পে ক যটাদযন (পফপক), ফস্ত্র পদেয  টক্ষদত্র ফস্ত্র শযদপ্তয, াে পদেয  টক্ষদত্র াে অপধদপ্তয, 

ভৎস্য পদেয  টক্ষদত্র ভৎস্য অপধদপ্তয এফাং যপ্তানী প্রপক্রয়াকযণ এরাকায় অফপস্থত পদেয  টক্ষদত্র ফাাংরাদদ 

এক্সদাে ে প্রদপাং টজান অথপযটি (টফজা) টালক কতৃেক্ষ পদদফ পফদফপচত দফ। 
 

 ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারদয়য ১৫/০১/২০১৩ তাতযদখয ফাভ /নীতত-১/৮০/২০০৭/১৯৭ স্মাযদকয 

দপ্রতক্ষদত ফস্ত্র তযদপ্তয ২৬/০৫/২০১৩ তাতযখ দত দালক কতৃজক্ষ তদদফ কা জ শুরু কদয অযাফতধ তা ারন 

কযদছ। 

 

১১.১ য়ানে াতব জ: 
ফস্ত্র পযদপ্তয প্রধান কাম োরদয় টালক কতৃেদক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য একটি ওয়ানি াপব ে 

টন্টায চালু কযা দয়দছ। ফস্ত্র ও টাাক পে ভাপরক/কভ েকতোগণদক ওয়ানি া পব েটয ভাধ্যদভ টম ভস্ত টফা 

প্রদান কযা দে তা পনম্নরূঃ  
 

   ফস্ত্র পে কাযখানায ভাপরক/উদযািাদদয কাপযগপয ও অন্যান্য ভস্যায টপ্রপক্ষদত যাভ ে ও ভাধান প্রদান; 
 

   টফা প্রতযাী ফস্ত্র পে কাযখানায আদফদনমূ মাচাই -ফাছাই কযা, াপব ে টিপরবাযীয ম্ভাব্য তাপযখ 

কাযখানা কতৃেক্ষদক প্রাপপ্ত স্বীকায ত্র টদয়া এফাং ঠিক আদফদন পনপদ েি টকদন টপ্রযণ কযা; 
 

   কাজটি কত তাপযদখ ম্পন্ন কযদত দফ তা াং পিি কভ েকতোদক তকীকযণ কদয পনধ োপযত ভদয়য ভদধ্য 

কাজটি ম্পন্ন কযত: পচঠিত্র টিপরবাযী কদওয়া; 
 

   ‘‘ওয়ান ি াপব ে’’ এয অপপায টেপরদপাদন, াক্ষাদত ফ ে প্রকায প্রদয়াজনীয় তথ্য াংপিিদদয যফযা   
কযদছন, পজজ্ঞাায জফাফ পদদেন; 

 

   টফা গ্রীতাদদয টালক কতৃেক্ষ পদদফ ফস্ত্র পযদপ্তদয ফস্ত্র পে কাযখানায অনুকূদর পক পক টফা প্রদান 

কযা য় এফাং ফস্ত্র পদেয টালক কতৃেদক্ষয কাজ সুষু্ঠবাদফ ম্পাদদনয জন্য টকান কাদজ পক পক কাগজ 

রাদগ/টচকপরি ইায একটি ধাযণা আগত টফা গ্রীতাদদয কদওয়া য়। 
 

১১.২ দালদকয কাদজয অজ©ন: 

 ফস্ত্র তযদপ্তদযয তযদ জক  কভ জকতজাগণ 01/07/2015 দত 30/06/2016 ম জন্ত দটক্সটাইর তফলয়ক ৬২৬টি 

তল্প কাযখানা তযদ জন কদযদছন , দালদকয কাদজয শুরু দথদক এ ম জন্ত দভাট ১৬৬০ টি তল্প কাযখানা 

তযদ জন কদযদছন। 
 

 ফস্ত্র তদল্পয দালক কতৃজদক্ষয কাদজয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  দফযকাতয ফস্ত্র তল্পখাতদক দমাতগতা কযায রদক্ষে 

ফস্ত্র  আইন, 2016 প্রণয়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। 
     

 ২০১৫-১৬ অথ জফছদয দালক কতৃজদক্ষয কাদজয ভাধ্যদভ তফতনদয়াদগয তযভাণ তনম্নরু : 
 

ক্র: নাং তফতনদয়াদগয প্রকায তযভাণ গে/ভা 

১ স্থানীয় তফতনদয়াগ  86427.129 তভতরয়ন টাকা 7202.260 তভতরয়ন টাকা 

২ বফদদতক তফতনদয়াগ 2083.396 তভতরয়ন টাকা 173.616 তভতরয়ন টাকা 

৩ দমৌথ তফতনদয়াগ 1662.055 তভতরয়ন টাকা 138.504 তভতরয়ন টাকা 

দভাট = ৯০১৭২.৫৮ তভতরয়ন টাকা ৭৫১৪.৩৮১৭ তভতরয়ন টাকা 
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 ২০১৫-১৬ অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয ২৮৭টি নতুন ফস্ত্র র্ে প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 জালক কর্তিবযয জফা প্রদাবনয ভােবভ যাজস্ব আদায় : জালক কর্তিবযয  কাবজয ভােবভ ২০১৫-১৬ 

অথ িফছবয ৯৮,০৩,০০০/- (আটানব্বই রয র্তন াজায টাকা ) এফাং এ ম িন্ত ১.৭২ জকাটি টাকা যাজস্ব আদায় 

বয়বছ। 
   

 ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয প্রাপ্ত আবফদন ও র্নষ্পর্ত্তয র্যভাণ : 
 

ক্র: নাং র্ফলয় ০১/০৭/২০১৫ জথবক 

৩০/০৬/২০১৬ ম িন্ত 

শুরু জথবক 

৩০/০৬/২০১৬ ম িন্ত 

প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত 

১ প্রস্তার্ফত জযর্জবেন 238 201 456 398 

২ র্ফযভান জযর্জবেন 100 86 259 184 

৩ জভর্ন ছাড়কযবণয সুার্য 5164 5144 10312 10214 

৪ ১ভ এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 218 210 553 471 

৫ ২য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 49 50 49 50 

৬ ৩য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 4 3 4 3 

৭ আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য 112 96 371 290 

৮ জযর্জবেন াংবাধন 333 291 1085 895 

৯ অনার্ত্ত ত্র 80 107 259 287 

১০ ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্) 42 42 138 136 

১১ ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্) সুার্য  17 17 49 47 

১২ আইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 2 2 26 21 

১৩ জডপাড ি জবভন্ট 34 32 52 47 

১৪ লট ফযাবেয সুার্য 8 8 20 18 

১৫ ওয়াকি াযর্ভট/ র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত ত্র 20 16 37 32 

১৬ কবম্পার্জট াটি ির্পবকট 7 9 8 10 

১৭ এইচএ জকাড াংবমাজন 3 3 8 7 

১৮ ইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 0 0 1 0 

১৯ আইআযর্’জত আভদার্ন স্বত্ত্ব বৃর্দ্ধয জন্য সুার্য 11 10 11 10 

২০ ফন্ড রাইবি এয জন্য সুার্য 1 1 1 1 

                                                            ফ িবভাট= 6443 6328 13699 13121 

 
 

০১/০৭/২০১৫ জথবক ৩০/০৬/২০১৬ ম িন্ত জালবকয কাবজয তনষ্পতিয ায ৯৮.২১%। 
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12. অন্যান্য কাম ©ক্রভ: 
 

 গত ১৬/০১/২০১৬ তাতযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং 

কদরজ, কাতরাতী, টাাংগাইর এয নফীন ফযণ  তফদায় অনুষ্ঠান এফাং দটক্সটাইর ইনতেটিউট , টাাংগাইর এয 

নফীন ফযণ অনুষ্ঠাদন অাংগ্রণ কদযন। 

 

  
 

ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরদজয নফীন ফযণ  তফদায় 

অনুষ্ঠাদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী  আভতন্ত্রত 

অতততথবৃন্দ 
 

 

ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরদজয নফীন ফযণ  তফদায় 

অনুষ্ঠাদন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী  

তযচারক, ফস্ত্র তযদপ্তয 
 

  
 

দটক্সটাইর ইনতেটিউট, টাাংগাইদরয নফীন ফযণ অনুষ্ঠাদন ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, তযচারক, ফস্ত্র তযদপ্তয  

আভতন্ত্রত অতততথবৃন্দ 
 

 

ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরদজয নফীন ফযণ  তফদায় 

অনুষ্ঠাদন দক্রে প্রদান কযদছন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় 

প্রততভন্ত্রী  
 

  
 

ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরদজয নফীন ফযণ  তফদায় 

অনুষ্ঠাদন দক্রে প্রদান কযদছন তযচারক, ফস্ত্র তযদপ্তয 

 

দৃতিনন্দন স্থানা “ছয় দপা”, ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং 

কদরজ, কাতরাতী, টাাংগাইর  
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 গত 28/03/2016 তাতযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য তচফ ভদাদয় ফস্ত্র তযদপ্তয তযদ জন কদযন। 

 

 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয বাকবয আরাযত র্চফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং র্যচারক, ফস্ত্র তযদপ্তয  

 
 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ 2015-16 অথ জফছদয ফস্ত্র তযদপ্তদযয ২৫৫ জন কভ জকতজা, কভ জচাযী  তক্ষকদক তফতবন্ন 

প্রতক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 
 

 ২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফস্ত্র তযদপ্তদয দভাট ৩৬টি অতনষ্পন্ন অতডট আতি তছর। তায ভদধ্য ২২টি অতগ্রভ , ১৪টি 

াধাযণ। প্রততদফদনাধীন অথ জফছদয ১৯টি অতডট আতি তনষ্পতি দয়দছ মায ভদধ্য ১২টি অতগ্রভ, ০৭টি াধাযণ; 

তনষ্পতিয ায ৫২.৭৭%। 
 

 আইন, তফতধ, নীতত, তনদদ জনা (াংস্কায কাম জক্রভ ) প্রণয়ন: ফতজভাদন ফস্ত্র তযদপ্তযদক ফস্ত্র অতধদপ্তদয 

উন্নীতকযদণয কাজ চরভান যদয়দছ। একাদজয অাং তদদফ প্রস্তাতফত ফস্ত্র অতধদপ্তদযয াাংগঠতনক কাঠাদভা 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃজক অনুদভাতদত দয়দছ। একই াদথ ফস্ত্র তযদপ্ত দযয তনদয়াগতফতধ াংদাধন  

অনুদভাদদনয কাজ চরদছ।  
 

 যাজস্ব ফাদজটিঃ ফস্ত্র তযদপ্তদযয 2015-16 অথ জফছদযয াংদাতধত ফযাি 36,06,39,000 (ছতে দকাটি ছয় 

রক্ষ উনচতে াজায টাকা )। জুরাই/15 দত জুন/16 ম জন্ত ব্যয় ৩৪,৫২,৩২,০০০ (দচৌতে দকাটি ফায়ান্ন রক্ষ 

ফতে াজায টাকা)। মা ফযাদিয ৯৫.৭৩%। 
 

 ২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফস্ত্র তযদপ্তদয তফতবন্ন ম জাদয় ৩১ জন জনফর তনদয়াগ কযা দয়দছ। 
 

 ফস্ত্র তযদপ্তদয জনাফ রায়রা ইয়াতপয , ভিয়কাযী  উ -তযচারক(প্রান)(অ:দা)দক অতবদমাগ প্রততকায 

দপাকার দয়ন্ট তনদয়াগ কযা দয়দছ।  
 

 ফস্ত্র তযদপ্তদয জনাফ দভা: ভাপৄজুয যভান, কাযী তযচারক(কাতযগতয)দক তথ্য অতধকায কভ জকতজা তনদয়াগ 

কযা দয়দছ। 
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১২.১ ফাদজট  ক্ষভতা বৃতি: 

ফযাি: 

অথ জফছয যাজস্ব উন্নয়ন দভাট 

২০১৪-১৫ ২৬,২৪,০৯,০০০/- ৭৮,৮৩,০০,০০০/- ১০৫,০৭,০৯,০০০/- 

২০১৫-১৬ ৩৬,০৬,৩৯,০০০/- ১০৪,৬৬,০০,০০০/- ১৪০,৭২,৩৯,০০০/- 

২০১৬-১৭ ৪৬,২৭,১৮,০০০/- ১৯০,০০,০০,০০০/- ২৩৬,২৭,১৮,০০০/- 

 

ব্যয়: 

প্রকদল্পয নাভ প্রকদল্পয নাভ প্রকদল্পয নাভ প্রকদল্পয নাভ 

২০১৪-১৫ ২৩,৮৩,৩৫,০০০/- ৭৮,৪১,৯৫,০০০/- ১০২,২৫,৩০,০০০/- 

২০১৫-১৬ ৩৪,৫২,৩২,০০০/- ১০৩,১৬,৫৯,০০০/- ১৩৭,৬৮,৯১,০০০/- 

২০১৬-১৭ - - - 

 

 

 

 

তফগত ২০১৪-১৫ অথ জফছদযয তুরনায় ২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফাদজট ফযাি   ফাদজট ব্যফাদযয তযভান 

বৃতি দদয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ জফছদযয তুরনায় চরতত ২০১৬-১৭ অথ জফছদয প্রায় ৬৭.৩৮ % দফত ফাদজট ফযাি 

ায়া দগদছ। উদযয দটতফর  দরখতচে দথদক তীয়ভান য় দম পূদফ জয তুরনায় ফস্ত্র  তযদপ্তদযয ফাদজট ফযাি  

ফাদজট ব্যফাদযয ক্ষভতা বৃতি দদয়দছ। 
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১২.২ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্যণ):  
 

ইন াউজ: 
 

ক্র

নাং 

প্রর্যবণয 

নাভ 

ভয়কার প্রর্যণাথী

জদয দফী 

াংখ্যা েভ 

ঘন্টা 

ছর্ফ 

১ াঠ্যসূচী 

জভাতাবফক 

একাবডর্ভক 

ও অর্প 

ব্যফস্থানা 

জকা ি 

২৫/১০/১৫ 

বত 

২৯/১০/১৫ 

জুর্নয়য 

ইিোটয 

৩৩ ১৫ 

 

২ াঠ্যসূচী 

জভাতাবফক 

একাবডর্ভক 

াংক্রান্ত 

জকা ি 

০৮/১১/১৫ 

বত 

১২/১১/১৫ 

কাযী 

র্যক 

(বালা) 

৪০ ১৫ 

 

 

৩ আধুর্নক 

অর্প 

ব্যফস্থানা 

জকা ি 

১২/১২/১৫ 

বত 

১৩/১২/১৫ 

অেয ও 

চীপ 

ইিোটয 

১৮ ১২ 
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ক্র

নাং 

প্রর্যবণয 

নাভ 

ভয়কার প্রর্যণাথী

জদয দফী 

াং

খ্যা 

েভ 

ঘন্টা 

ছর্ফ 

৪ িাপ উন্নয়ন 

ও আচযণ 

শাংখরা  

জকা ি 

 

 

 

 

১৪/১২/১৫ 

বত 

১৫/১২/১৫ 

অর্প 

ায়ক 

২২ ০৬ 

 

৫ একাবডর্ভক 

ও APA 

াংক্রান্ত 

জকা ি 

২৪/০১/১৬ 

বত 

২৮/১/১৬ 

 

 

কাযী 

র্যক 

(বালা-২) 

৪০ ৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

৬ অর্প 

ব্যফস্থানা 

ও APA 

াংক্রান্ত 

জকা ি 

১৪/০২/১৬ 

বত 

১৮/২/১৬ 

ইিোটয      

(র্ডটিআই) 

২২ ৩৫ - 

৭ অর্প 

ব্যফস্থানা 

ও APA 

াংক্রান্ত 

জকা ি 

১৭/৪/১৬ 

বত 

২১/৪/১৬ 

ম্যাকার্নক্স ২০ ৩৫ 

 

৮ তথ্য 

অর্ধকায ও 

APA 

াংক্রান্ত 

জকা ি 

২৫/৫/১৬

বত 

২৬/৫/১৬ 

উ-

র্যচারক, 

ভন্বয়কাযী, 

কাযী 

র্যচারক, 

র্যাংখ্যান 

কভ িকতিা 

১৯ ০৬ 

 

জভাট = ২১৪ ১৫৯  
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১২.৩ জদব:  
 

ক্র.নাং প্রর্যবণয নাভ ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

জরববর/দফী 

প্রর্যণাথীয 

াংখ্যা 

েভ 

ঘন্টা 

১ Human Resource Management ০৯/০৮/২০১৫ 

বত 

১৩/০৮/২০১৫ 

ইিোটয 

(কার্যগর্য) 

০১ ৩৫ 

২ অর্প ব্যফস্থানা ২৩/০৮/২০১৫ 

বত 

০৩/০৯/২০১৫ 

ইিোটয 

(কার্যগর্য) 

০১ ৭০ 

৩ Project Planning Development 

and Management 

৩০/০৮/২০১৫ 

বত  

১৭/০২/২০১৬ 

র্যাংখ্যান 

কভ িকতিা 

০১ ১৮৬ 

৪ আর্থ িক ব্যফস্থানা ীল িক জকা ি ২৭/১২/২০১৫ 

বত 

৩১/১২/২০১৫ 

ইিোটয 

(কার্যগর্য) 

০১ ৩৫ 

৫ Office Automation for 

Organization Development 
১০/০১/২০১৬ 

বত 

০৩/০২/২০১৬ 

ইিোটয 

(কার্যগর্য) 

০১ ৩০ 

৬ e-Governance and ICT 

Infrastructure for 

Implementation of Digital 

Bangladesh    

১৭/০১/২০১৬ 

বত  

২৮/০১/২০১৬ 

কাযী অোক 

(জভকার্নকযার) 

০১ ২৫ 

৭ জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর ফাস্তফায়ন উন্নত 

নাগর্যক জকা ি প্রদান  
২৮/০৪/২০১৬ 

উ-র্যচারক ০১ ০৭ 

৮ াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট এযাট, ২০০৬ ও 

রুর ২০০৮ ীল িক কভ িারা ২৩/০৭/২০১৫ 

কাযী 

র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

০১ ০৭ 

৯ জভৌর্রক আচযণ ও শাংখরা  জকা ি ২৬/০৭/২০১৫ 

বত 

৩০/০৭/২০১৫ 

উচ্চভান কাযী ০১ ৩০ 

১০ জভৌর অর্প ব্যফস্থানা জকা ি ০৯/০৮/২০১৫ 

বত 

২৭/০৮/২০১৫ 

র্াফ কাযী ০১ ১০৫ 

১১ আচযণ ও শাংখরা  জকা ি ২৩/০৮/২০১৫ 

বত 

২৭/০৮/২০১৫ 

র্যাংখ্যান 

কভ িকতিা 

০১ ৩০ 

১২ আধুর্নক অর্প ব্যফস্থানা জকা ি ০৬/০৯/২০১৫ 

বত 

১৭/০৯/২০১৫ 

র্যাংখ্যান 

কভ িকতিা 

০১ ৭০ 

১৩ জভৌর্রক আর্থ িক ব্যফস্থানা জকা ি ১৩/০৯/২০১৫ 

বত 

২৭/০৯/২০১৫ 

াঁট ভৄদ্রাযর্যক 

কাভ কর্ম্পউটায 

অাবযটয 

০১ ১০৫ 
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ক্র.নাং প্রর্যবণয নাভ ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

জরববর/দফী 

প্রর্যণাথীয 

াংখ্যা 

েভ 

ঘন্টা 

১৪ কর্ম্পউটায র্রটাবযী জকা ি ০৪/১০/২০১৫ 

বত 

০৮/১০/২০১৫ 

অর্প কাযী 

কাভ কর্ম্পউটায 

অাবযটয 

০১ ৩০ 

১৫ আচযণ ও শাংখরা জকা ি ১১/১০/০১৫ 

বত 

১৫/১০/২০১৫ 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

০১ ৩০ 

১৬ কর্ম্পউটায এর্লবকন এন্ড ইাংর্র 

ল্যাগুবয়জ 

১৮/১০/২০১৫ 

বত 

০৫/১১/২০১৫ 

অর্প কাযী 

কাভ কর্ম্পউটায 

অাবযটয 

০১ ১০৫ 

১৭ তথ্য অর্ধকায র্ফলয়ক কভ িারা  

২২/১০/২০১৫ 

কাযী 

র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

০১ ০৫ 

১৮ িাপ উন্নয়ন জকা ি ২৯/১১/২০১৫ 

বত 

০৮/১২/২০১৫ 

অর্প ায়ক ০১ ৩৫ 

১৯ নাযী ও র্শু অর্ধকায র্ফলয়ক কভ িারা  ০৮/১২/২০১৫ ভন্বয়কাযী ০১ ০৭ 

২০ জভৌর্রক আর্থ িক ব্যফস্থানা জকা ি ০৬/১২/২০১৫ 

বত 

১০/১২/২০১৫ 

উচ্চভান কাযী ০১ ৩৫ 

২১ কভৌর অশপ ব্যফস্থানা ককা ৃ ০৩/০১/২০১৬ 

বত 

২১/০১/২০১৬ 

াঁট ভৄদ্রাযর্যক 

কাভ কর্ম্পউটায 

অা: 

০১ ১০৫ 

২২ কভৌশরক আচযণ  শংখরা  ককা ৃ ২৪/০১/২০১৬ 

বত 

২৮/০১/২০১৬ 

াঁট ভৄদ্রাযর্যক 

কাভ কর্ম্পউটায 

অা: 

০১ ৩৪ 

২৩ আইর্টি এফাং ই-গববন িি ব্যফস্থানা 

ককা ৃ
৩১/০১/২০১৬ 

বত 

১১/০২/২০১৬ 

কাযী অোক 

(কর্ম্পউটায) 

০১ ৭০ 

২৪ কশম্পউটায এর্লককন এন্ড ইংশর 

ল্যাংগুল্পয়জ ককা ৃ
১৪/০২/২০১৬ 

বত 

০৩/০৩/২০১৬ 

াঁট ভৄদ্রাযর্যক 

কাভ কর্ম্পউটায 

অা: 

০১ ১০৫ 

২৫ ভেবভয়াদী ফাবজট কাঠাবভা ীল©ক 

জর্ভনায 
২৫/০২/২০১৬ 

বত 

কাযী 

র্যচারক 

(প্রান) 

০১ ০৭ 

২৬ আশথকৃ ব্যফস্থানা ককা ৃ ২৮/০২/২০১৬ 

বত 

১০/০৩/২০১৬ 

ইনস্ট্রাটয 

(কার্যগর্য) 

০১ ৭০ 

২৭ কশম্পউটায শরটাল্পযী ককা ৃ ২০/০৩/২০১৬ 

বত 

২৪/০৩/২০১৬ 

অর্প ায়ক ০১ ৩৫ 
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ক্র.নাং প্রর্যবণয নাভ ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

জরববর/দফী 

প্রর্যণাথীয 

াংখ্যা 

েভ 

ঘন্টা 

২৮ জভৌর অতপ ব্যফস্থানা ককা ৃ ০৩/০৪/২০১৬ 

বত 

২১/০৪/২০১৬ 

অর্প ঃ কাভ 

কর্ম্পঃ অাঃ 

০১ ১০৫ 

২৯ আধুর্নক অর্প ব্যফস্থানা ককা ৃ ১০/০৪/২০১৬ 

বত 

২১/০৪/২০১৬ 

কাযী অোক 

(গর্ণত) 

০১ ৭০ 

৩০ আইর্টি এফাং ই-গববন িি ব্যফস্থানা 

ককা ৃ
২৪/০৪/২০১৬ 

বত 

০৫/০৫/২০১৬ 

কাযী অোক 

(ইবরকর্েকযার) 

০১ ৭০ 

৩১ আশথকৃ ব্যফস্থানা ককা ৃ ০৮/০৫/২০১৬ 

বত 

১৯/০৫/২০১৬ 

কাযী অোক 

(ইাংবযর্জ) 

০১ ৭০ 

৩২ কশম্পউটায এর্লককন এন্ড ইংশর 

ল্যাংগুল্পয়জ ককা ৃ
২২/০৫/২০১৬ 

বত 

০৯/০৬/২০১৬ 

াঁট ভৄদ্রাযর্যক 

কাভ কর্ম্পউটায 

অা: 

০১ ১০৫ 

৩৩ িাপ উন্নয়ন ককা ৃ ০৫/০৬/২০১৬ 

বত 

০৯/০৬/২০১৬ 

অর্প ায়ক ০১ ৩৫ 

জভাট = ৩৩ ১৮৬৩ 
 
 
 
 

 

১২.৪ র্ফবদব: 
 

ক্র.নাং প্রর্যবণয নাভ ভয়কার প্রর্যণাথীবদয জরববর/দফী প্রর্যণাথীয 

াংখ্যা 

েভ ঘন্টা 

১ Seminar on Import-

Export Commodity 

Quality Inspection for 

Development 

Countries 

০১/০৪/২০১৬ 

বত 

২১/০৪/২০১৬ 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য)- ০২ জন 

 

ইিোটয (কার্যগর্য)-০২ জন 

০৪ ১০৫ 

২ Seminar on 

Management for 

Machinery Industry 

for Officials and 

Entrepreneurs from 

Developing  

Countries   

১২/০৫/২০১৬ 

বত 

০১/০৬/২০১৬ 

উ -র্যচারক (কার্যগর্য)-০১ 

জন 

 

সুার্যনবটনবডন্ট-০১ জন 

 

কাযী র্যচারক (জর্য)-

০১ জন 

 

ইিোটয (কর্ম্পউটায)-০১ 

জন 

০৪ ১০৫ 

 জভাট = ০৮ ২১০ 
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১২.৫ উত্তভ চচ িা:  

 জালক কর্তিবযয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য প্রবয়াজনীয় র্নবদ িাফরী াংফর্রত বুকবরট ওবয়ফ াইবট 

প্রদান কযায় জফা গ্রণকাযীগণ ন্যযনতভ ভবয়য ভবে প্রবয়াজনীয় জফা াবেন। 

 প্রকে প্রণয়ন , ফাস্তফায়ন প্রর্ক্রয়ায় ভূরক্রটি র্যায কবয িযান্ডাড ি পযবভবট প্রকে কাম ©ক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ। 

 প্রদতেক টিতবআই , তডদপ্লাভা ইনতেটিউট  তফএত কদরদজ চাতদায দপ্রতক্ষদত আন াংখ্যা বৃতি কযা 

দয়দছ এফাং Need based চাতদায কাযদণ নতুন ফস্ত্র তক্ষা প্রততষ্ঠান স্থাদনয উদযাগ গ্রণ কযা 

দয়দছ।  

 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজমূ ও টেক্সোইর ইনপিটিউেমূদ বপতে কাম©ক্রভ অনরাইন তবতিক কযা 

দয়দছ। 

 

১২.৬ র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ: 
 

ক্রিঃ নাং কাম িক্রভ কাম জক্রভ 

১ অনরাইন দযতজদষ্ট্রন 

তদেভ 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্ব ি 

ইবনাববন পান্ড অযাওয়াড ি জথবক প্রাপ্ত অথ ি দ্বাযা ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয 

কর জফাবক অনরাইবন প্রদাবনয রবযয কাজ কযবছ। ফতিভাবন একজন জফা 

গ্রীতাবক ফস্ত্র  র্যদপ্তবযয জালক কর্তিবযয জম জকান জফা াওয়ায জন্য 

স্বযীবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয উর্স্থত বত য়। অনরাইন ার্ব ি চালু বর জফা 

গ্রীতা জম জকা ন স্থাবন ফব প্রবয়াজনীয় ডকুবভন্ট আবফদন কযবত াযবফন। 

আবফদনকাযীয আবফদনটি জকাথায় , র্ক অফস্থায় আবছ তা প্রর্তটি ধাব 

এএভএ/ইবভইর এয ভােবভ জানাবনা বফ। আবফদনকাযীয কযণীয় র্কছু 

থাকবর র্তর্ন ও র্নবদ িনাভত প্রবয়াজনীয় দবয গ্রণ কযবত াযবফন। এছাড়া 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কা জ ম্পন্ন বর এএভএ /ইবভইর এয ভােবভ অফগত বয় 

র্তর্ন কাজটি/জফাটি গ্রণ কযবত াযবফন। 

২ ই-পাইতরাং ফস্ত্র তযদপ্তদয ই -পাইতরাং িতত চালু কযায জন্য ই -পাইতরাং এয উয দুইজন 

কভ জকতজাদক প্রতক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

৩ য়াইপাই ফস্ত্র তযদপ্তয প্রধান কাম জারদয়য কর কতম্পউটাদয তনযতফতিন্ন ইন্টাযদনট 

ব্যফাদযয জন্য য়াইপাই স্থান/চালু কযা দয়দছ। 

৪ অনরাইবন বর্তি ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ ও জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটভব অনরাইবন র্ফএর্ ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং , র্ডবলাভা ইন 

জটক্সটাইর টেকদনারজী ও র্ডজলাভা ইন জুট টেকদনারজী টকাদ েয বর্তি প্রর্ক্রয়া 

ম্পাদন কযা বে। 
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১৩. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি: 
 

গত ১৩.১০.২০১৫ তার্যবখ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য বাকবয র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয এফাং র্চফ, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারবয়য ভবে ২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযর্যত য়। র্চফ , ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারবয়য াবথ র্যচারক , ফস্ত্র র্যদপ্তবযয স্বাযর্যত ২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

কযা বয়বছ। ২০১৫-১৬ অথ িফছবয ০৫(াঁচ)টি অধ িফার্ল িক ও তত্রভার্ক প্র র্তবফদন াঠাবনায রযযভাত্রায র্ফযীবত  

০৫(াঁচ)টি প্রর্তবফদন াঠাবনা বয়বছ। ফস্ত্র র্যদপ্তয উি ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয জকৌরগত উবেবেয ৮৫ 

নম্ববযয ভবে ৭৮.৫১ নম্বয এফাং আফর্েক জকৌরগত উবেবেয ১৫ নম্ববযয ভবে ১২.৮০ নম্বয অজিন কবযবছ। 

ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয ভবে ৯১.৩১ নম্বয অজি ন কবযবছ। অথ িাৎ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয  ২০১৫-১৬ অথ িফছবয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়বনয ায ৯১.৩১%।  
 
 

 
 

২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযয জবল র্চফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয  

 

 
 

২০১৫-১৬ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয স্বাযয অনুষ্ঠাবন প্রর্তভন্ত্রী, র্চফ ও অন্যান্য কভ িকতিাবৃি 
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০১৫-১৬ এয ভল্যায়ন 
 

জকৌরগত 

উবেে 

 

জকৌরগত 

উবেবেয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয জকৌরগত উবেেভৄ 

1. ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন  

৩০.০০ 1.১ 

কাশযগশয 

শযা 

প্রদান(ফস্ত্র 

প্রল্পকৌর/ 

প্রযুশি)  

1.১.১ এএপ 

টবাদকনার 

টেক্সোইর 

উত্তীণ ে পক্ষাথী 

ংখ্যা ১১.০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩৩০ ২৩০০ 23৬০ ৮১ ৮.৯১ 

1.১.২ পফএপ 

ইন টেক্সোইর 

ইপিপনয়াপযাং  

উত্তীণ ে পক্ষাথী  

ংখ্যা ১০.০০ ২০০ ১৯২ ১৯১ ১৯০ ১৮৮ 293 ১০০ ১০.০০ 

1.১.৩  পিদলাভা 

ইন টেক্সোইর/জুে 

টেকদনারজী 

উত্তীণ ে পক্ষাথী 

 

ংখ্যা 

৯.০০ ৩ ০০ ২৬০ ২৩০ ২০০ ১৮০ 38২ ১০০ ৯.০০ 

২. প্রকে 

প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন 

ত্বযার্ন্বত কযা 

 

২৮.০০ 

 

২.১ 

চরভান 

প্রকেভৄ 

ফাস্তফায়ন 

২.১.১ ফাস্তফাশয়তব্য 

কফগভগি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

কফগভগি কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ 

প্রকে 

 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ ৯৯.০০ 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ ৯৯.৫৮ ১০০ ২.০০ 
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জকৌরগত 

উবেে 

 

জকৌরগত 

উবেবেয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২.১.২ 

ফাস্তফাশয়তব্য 

ফশযার কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ ৯৫.৪৯ ০০ ০.০০ 

 ২.১.৩ ফাস্তফাশয়তব্য  

শঝনাইদ 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

 প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ ৯৯.৯৯ ১০০ ২.০০ 

 ২.১.৪ 

ফাস্তফাশয়তব্য  ৪টি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে 

(চট্টগ্রাভ/যংপুয/ 

খুরনা/নাল্পটায) 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ ৯৯.৯৯ ১০০ ২.০০ 
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জকৌরগত 

উবেে 

 

জকৌরগত 

উবেবেয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২.১.৫ ফাস্তফাশয়তব্য  

কগাারগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান  

প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ ৯৭.৩০ ০০ ০.০০ 

 ২.১.৬ 

ফাস্তফাশয়তব্য 

কগৌযনদী 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 9৮.৯৫ 9৮.৯০ 9৮.৮৫ 9৮.৮০ 9৯.৯৯ ১০০ ২.০০ 

 ২.১.৭ ফাস্তফাশয়তব্য 

কবারা কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

ফছয) 

২.০০ 99.00 98.80 98.60 98.40 98.20 ৯৯.৯২ ১০০ ২.০০ 

 ২.১.৮ ফাস্তফাশয়তব্য  

জাভারপুয 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে 

ফাবজট 

ব্যবয়য 

ায 

(%)  

(অথ © 

২.০০ 99.00 98.80 98.60 98.40 98.20 ৯৯.৯৮ ১০০ ২.০০ 
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জকৌরগত 

উবেে 

 

জকৌরগত 

উবেবেয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফছয) 

২.২ নতুন 

০৩ 

(র্তন)টি 

প্রকে 

প্রণয়ন  

২.২.১  প্রণীত 

ীযগি জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ স্থান 

প্রকে 

তার্যখ ৪.০০ আগে, 

২০১৫ 

দদেম্বয, 

২০১৫ 

অদক্টাফয, 

২০১৫ 

নদবম্বয, 

২০১৫ 

তডদম্বয, 

২০১৫ 

আগে, 

2015 

 

১০০ ৪.০০ 

২.২.২ প্রণীত 

জাভারপুয 

জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ স্থান 

প্রকে 

তার্যখ ৪.০০ দদেম্বয, 

২০১৫ 

অদক্টাফয, 

২০১৫ 

নদবম্বয, 

২০১৫ 

তডদম্বয, 

২০১৫ 

জানুয়াতয, 

২০১৬ 

আগে, 

2015 

 

১০০ ৪.০০ 

২.২.৩ প্রণীত 

ভািা ীদ 

কাভরুজ্জাভান 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট স্থান 

প্রকে 

তার্যখ ৪.০০ তডদম্বয, 

২০১৫ 

জানুয়াতয, 

২০১৬ 

দপব্রুয়াতয 

২০১৬ 

ভাচ জ, 

২০১৬ 

এতপ্রর, 

২০১৬ 

জানুয়াতয, 

2016 

 

৯০ ৩.৬০ 
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জকৌরগত 

উবেে 

 

জকৌরগত 

উবেবেয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. ফস্ত্র শল্পেয 

উন্নয়ল্পন 

ল্পমাশগতা 

কজাযদাযকযণ 

১৭.০০ ৩.১ 

টালক 

কতৃেদক্ষয 

পনকে প্রাপ্ত 

আদফদন 

পনষ্পপত্ত  

৩.১.১   

পনষ্পপত্তকৃত 

আদফদন 

 

 

 (%) 

 

৯.০০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৮.২২ 

 

১০০ ৯.০০ 

৩.২ ফস্ত্র 

পে 

কাযখানা 

পযদ েন 

৩.২.১ 

পযদ েনকৃত  ফস্ত্র 

পে কাযখানা  

ংখ্যা ৮.০০ ৫০৮ ৫০৭ ৫০৬ ৫০৫ ৫০৪ 62৬ ১০০ ৮.০০ 

৪. দক্ষতা 

উন্নয়দন 

প্রতক্ষণ 

১০.০০ ৪.১ 

কভকৃতাৃ/ 

কভচৃাযীল্পদ

য প্রশযণ 

প্রদান 

৪.১.১ প্রতক্ষদণয 

ব্যাতপ্ত/ ভয়কার  

জনঘণ্টা ১০.০০ 1800 1700 1600 1500 1400 2005 ১০০ ১০.০০ 

দভাট 78.৫১ 
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ককৌরগত 

উল্পেে 

ককৌরগত 

উল্পেল্পেয 

ভান 

 

কামিৃভ কভৃম্পাদন সুচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন 

সূচল্পকয 

ভান 

 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয আফশেক জকৌরগত উবেেভৄ 

[১] দযতায 

ল্পে ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন 

চুশি 

ফাস্তফায়ন 

৩ 

[১.১] ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশি স্বাযয 

[১.১.১] শনধাৃশযত 

ভয়ীভায ভল্পে চুশি 

স্বাযর্যত 

তার্যখ ১ ১৫ 

অল্পটাফয 

১৯ 

অল্পটাফয 

২২ 

অল্পটাফয 

২৬ 

অল্পটাফয 

২৯ 

অল্পটাফয 

13 

অদক্টাফয, 

2015 

১০০ ১.০০ 

[১.২ ]ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশি ফাস্তফায়ন শযফীযণ 

[১.২.১] দাশখরকৃত 

অধফৃাশলকৃ  তত্রভাশক 

প্রশতল্পফদন 

ংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

5 ১০০ ১.০০ 

[১.৩] ভাঠম িাবয়য 

কাম িারয়ভবয বঙ্গ ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন ংিান্ত 

ভল্পঝাতা স্মাযক স্বাযয 

[১.৩.১] ভল্পঝাতা স্মাযক 

স্বাযয ংিান্ত শযত্র 

জাশযকৃত 

তাশযখ ১ 
২৮ এশপ্রর 

২০১৬ 

৫ কভ 

২০১৬ 

১২ কভ 

২০১৬ 

 ১৯ কভ 

২০১৬ 

২৬ কভ 

২০১৬ 

28 এতপ্রর, 

2016 

১০০ ১.০০ 

[২] দযতা  

তনশতকতায 

উন্নয়ন 

৩

[২.১] কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

প্রশযণ আল্পয়াজন 
[২.১.১] প্রশযল্পণয ভয়

1
 জনঘণ্টা ১ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ 

227 ১০০ ১.০০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] দপ্তয/াংস্থায় 

তনর্তকতা কর্ভটি গঠিত 

 

তাশযখ 
১ 

 

২৯ 

অল্পটাফয 

০৮ 

নল্পবম্বয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

২২ 

নল্পবম্বয 

২৯ 

নল্পবম্বয 

19 

দপব্রুয়াতয, 

2015 

১০০ ১.০০ 

[২.২.২] দপ্তয/াংস্থায় 

শুদ্ধাচায কভৃশযকেনা 

প্রণীত 

 

তাশযখ ১ 
১ 

শডল্পম্বয 

০৭ 

শডল্পম্বয 

১৪ 

শডল্পম্বয 

২১ 

শডল্পম্বয 

২৮ 

শডল্পম্বয 

06 দভ, 

2015 

১০০ ১.০০ 

                                                        
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রর্যবণয ভবে অন্যযন ২০ঘন্টা যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রর্যণ অন্তর্ভ িি থাকবফ ।  
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ককৌরগত 

উল্পেে 

ককৌরগত 

উল্পেল্পেয 

ভান 

 

কামিৃভ কভৃম্পাদন সুচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন 

সূচল্পকয 

ভান 

 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৩] তথ্য 

অশধকায  

স্বপ্রল্পণাশদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

[৩.১] তথ্য প্রকা র্নবদ ির্কা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ভন্ত্রণারবয়য তথ্য 

প্রকা র্নবদ ির্কা অনুাবয 

তথ্য প্রকার্ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 100 

১০০ ১.০০ 

[৩.২] আতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায় দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃ শনল্পয়াগ 

[৩.২.১] দপ্তয/ংস্থায 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ 

 কমাগাল্পমাল্পগয ঠিকানায 

ঙ্করন ল্পয়ফাইল্পট 

প্রকাশত 

তাশযখ ০.৫ 
১৫ 

অল্পটাফয 

২৯ 

অল্পটাফয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

৩০ 

নল্পবম্বয 

১৫ 

শডল্পম্বয 

4 

দদেম্বয, 

2০15  

১০০ ০.৫০ 

[৩.৩] দপ্তয/াংস্থায ফাশলকৃ 

প্রশতল্পফদন প্রণয়ন 

[৩.৩.১] দপ্তয/ংস্থায় 

ফাশলকৃ প্রশতল্পফদন 

ল্পয়ফাইল্পট প্রকাশত 

তাশযখ ০.৫ 
০১ 

নল্পবম্বয 
০৮নল্পবম্বয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

২২ 

নল্পবম্বয 

২৯ 

নল্পবম্বয 

০১ 

নদবম্বয, 

২০১৫ 

১০০ ০.৫০ 

[৪] উদ্ভাফন  

অশবল্পমাগ 

প্রশতকাল্পযয 

ভােল্পভ 

কফায 

ভাল্পনান্নয়ন 

৫ 

[৪.১] শযফশততৃ পযম্যাল্পট 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ এফং 

ভাঠমাৃল্পয়য দপ্তযমূল্প 

শটিল্পজন চাটাৃয প্রণয়ন 

[৪.১.১] শযফশততৃ 

পযম্যাল্পট দপ্তয/াংস্থায 

শটিল্পজন চাটাৃয 

ল্পয়ফাইল্পট প্রকাশত 

তাশযখ ১ 
০১ 

নল্পবম্বয 
০৮নল্পবম্বয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

২২ 

নল্পবম্বয 

২৯ 

নল্পবম্বয 

১০ 

নদবম্বয, 

2015 

১০০ ০.৮০ 

[৪.২] অশবল্পমাগ প্রশতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

 [৪.২.১] দপ্তয/াংস্থায 

অশবল্পমাগ প্রশতকায কপাকার 

ল্পয়ে শনল্পয়াগকৃত 

তাশযখ ১ 
০১ 

নল্পবম্বয 
০৮নল্পবম্বয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

২২ 

নল্পবম্বয 

২৯ 

নল্পবম্বয 

৮ 

দপব্রুয়াতয, 

২০১৫ 

১০০ ১.০০ 

[৪.২.২] নাগর্যবকয র্নকট 

বত প্রাপ্ত অশবল্পমাগ 

শনষ্পশিকৃত 

 

 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 100 

১০০ ১.০০ 
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ককৌরগত 

উল্পেে 

ককৌরগত 

উল্পেল্পেয 

ভান 

 

কামিৃভ কভৃম্পাদন সুচক 

 

একক 

 

কভৃম্পাদন 

সূচল্পকয 

ভান 

 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক অথ িফছবযয 

অজিন 

ম্পার্দত কাম ি 

অাধাযণ অর্ত  

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবে 

Raw 

Score 

Weighted  

Score 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৪.৩] কফা প্রশিয়ায় উদ্ভাফন 

কামিৃভ ফাস্তফায়ন 

[৪.৩.১] দপ্তয/াংস্থায 

কভল্পয একটি কল্পয 

অনরাইন কফা চালুকৃত 

তাশযখ ১ 
১ জুন 

২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 

১৫ জুন 

২০১৬ 

২২ জুন 

২০১৬ 

২৯ জুন 

২০১৬ 

- ০০ ০০ 

[৪.৩.২] দপ্তয/াংস্থায 

কভল্পয একটি কল্পয 

কফাপ্রশিয়া জীকৃত 

তাশযখ ১ 
১ জুন 

২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 

১৫ জুন 

২০১৬ 

২২ জুন 

২০১৬ 

২৯ জুন 

২০১৬ 

- ০০ ০০ 

[৫] আশথকৃ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

২ 

[৫.১] ফাল্পজট ফাস্তফায়ন 

কশভটিয কভৃশযশধ 

মথামথবাল্পফ অনুযণ 

[৫.১.১] ফাল্পজট ফাস্তফায়ন 

শযকেনা (Budget 

Implementation 

Plan) প্রণীত  দাশখরকৃত 

তত্রভাশক ফাল্পজট ফাস্তফায়ন 

প্রশতল্পফদন 

ংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ 

 

 

 

১০০ 

 

 

 

১.০০ 

[৫.২] অশডট আশি শনষ্পশি 

কামিৃল্পভয উন্নয়ন 

[৫.২.১] ফছল্পয অশডট 

আশি শনষ্পশিকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২.৭৭ 

 

১০০ 

 

১.০০ 

জভাট ১২.৮০ 

জভাট প্রাপ্ত নম্বয ৯১.৩১ 
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১৪. অতডট আতি:  
 

ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ফস্ত্র 

শযদপ্তয 

ঢাকা 

ফস্ত্র শযদপ্তয  

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট, 

গাইফান্ধা 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০১ যকার্য এফং 

কফযকার্য খাল্পত 

শফশবন্ন শফর 

বাউচাল্পযয ভােল্পভ 

অথ ৃউল্পিারন কল্পয 

আত্মাৎ কযায় 

যকাল্পযয যাজস্ব 

যশত 

৫,২১,৪৮০/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

২ ঐ 

 

ফস্ত্র শযদপ্তয 

এফং ১০টি 

টিশবআই 

(কাশরাতী, 

টাংগাইর  

টিশবআই, 

শকল্পাযগি) 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০২ জাতীয় যাজস্ব 

কফাল্পডযৃ শনল্পদৃ 

রংঘন কল্পয স্থান  

স্থানা/ অশপ 

বািায উয 

শনধাৃশযত াল্পয বোট 

 আয়কয কতনৃ না 

কযায় যকাল্পযয 

যাজস্ব যশত 

১২,১৮,৭৬৮/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩ ঐ কজাযাযগি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কবরবজ 

উন্নীতকযণ  প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৩ শশআয আইন 

রঙ্ঘন কল্পয শফরল্পম্ব 

ভারাভার 

যফযাজশনত 

কাযল্পণ জশযভানা 

কতনৃ ব্যতীত শফর 

শযল্পাধ কযায় 

যকাল্পযয আশথকৃ 

যশত 

৯,০৪,৮০০/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৪ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয 

এফং শঝনাইদ 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৪ যকাযী শনল্পদৃ 

রঙ্ঘন কল্পয যকাযী 

প্রশতষ্ঠান প্রগশত   

ইন্ডাশিজ ল্পত গািী 

িয় না কল্পয 

কফযকাযী প্রশতষ্ঠান 

ল্পত গািী িয় 

কযায় অশনয়শভত 

ব্যয় 

 

 

 

 

৩৮,৮২,৮০০/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৫ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

ঢাকা 
জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৫ মুশিযুদ্ধ শফলয়ক 

ভন্ত্রণারল্পয়য শনল্পদৃ 

রঙ্ঘন কল্পয 

মুশিল্পমাদ্ধা ককাটায় 

শনল্পয়াগ প্রদান কল্পয 

কফতন বাতা ফাফদ 

অশনয়শভত শযল্পাধ 

২০,২০,০৫০/- ঐ 

৬ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয 

এফং কফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

কফগভগি    

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৬ শশআয আইন 

রঙ্ঘন কল্পয অনুল্পযাধ 

জ্ঞান দ্ধশতল্পত 

(আযএপশকউ) 

আশথকৃ মূল্য ীভায 

অশতশযি িয় কযায় 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

অশনয়শভত ব্যয় 

১১,২৮,৪৩৪/- ঐ 

৭ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

০৪টি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে, কফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

কফগভগি    

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে, 

াফনা জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

াফনা কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৭ অথ ৃভন্ত্রণারল্পয়য 

শনল্পদৃ রঙ্ঘন কল্পয 

গািী কভযাভত শফর 

অশতশযি শযল্পাধ 

কযায় প্রশতষ্ঠাল্পনয 

আশথকৃ যশত 

২,৩২,০৩০/- ঐ 

৮ ঐ কফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

কফগভগি    

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৮ কভশন টুর 

পোটযী  শরশভল্পটড 

কর্তকৃ শফরল্পম্ব 

ভারাভার যফযা 

জশনত কাযল্পণ 

জর্যভানা কতনৃ 

ব্যশতত শফর 

শযল্পাধ কযায় 

৪০,৭০,০০০/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

যকাল্পযয আশথকৃ 

যশত 

৯ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয 

আতাধীন ১০টি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট স্থান       

প্রকে, ঢাকা 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ০৯ অশনয়শভতবাল্পফ 

শশআয আইন 

রঙ্ঘন কল্পয যাশয 

নগদ িয় দ্ধশতল্পত 

একই প্রশতষ্ঠান ল্পত 

বাউচাল্পযয ভােল্পভ 

ভারাভার িয় কযায় 

প্রশতষ্ঠাল্পনয শনয়ভ 

ফশর্ভতৃ শযল্পাধ   

৪২,৩৪৫/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

১০ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

ঢাকা 
জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ১০ আদায়কৃত শে 

কাযখানায শনফন্ধন 

শপ এফং অন্যান্য 

াশবৃ চাজৃ 

অশনয়শভত বাল্পফ 

এটিশড শাল্পফয 

শযফল্পত ৃচরশত 

শাল্পফ জভা কযায 

পল্পর যকাল্পযয 

সুদজশনত যশত 

১,০২,৬৭৩/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১১ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

ঢাকা 
জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ১১ প্রাপ্যতা অল্পযা 

অশতশযি শএনশজ 

(জ্বারানী) ব্যফায 

কযায় যকাল্পযয 

আশথকৃ যশত 

৪৯,৯২০/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

১২ ফস্ত্র 

শযদপ্তয 

১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে, 

কজাযাযগি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ প্রকে, 

জফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

জফগভগি 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

 

- ১২ মূদ্রণ  আফাফত্র 

খাল্পত শনধাৃশযত ায 

অল্পযা কভ াল্পয 

বোল্পটয টাকা কতনৃ 

কযায় যকাল্পযয 

যাজস্ব যশত 

৩৮,৫৪৫/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরবজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

১৩ ঐ ১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে, (পশযদপুয 

কটক্সটাইর  

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট)  

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ১৩ শডশশল্পত ংস্থান 

না থাকা ল্পত্ব ফাই 

াইল্পকর এফং যশঙন 

কটশরশবন িয় 

কযায় অশনয়শভত 

ব্যয় 

১৬,০০০/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

১৪ ফস্ত্র 

শযদপ্তয 

কভাাম্মদ ন্যরুর 

আশভন, প্রকে 

শযচারক  উ-

শচফ;  
জফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটবক 

জফগভগি 

জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরবজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

এফং  
যদায কভাাম্মদ 

কাল্পয়ফ  
প্রকে শযচারক 

 উ-শচফ;  
উি প্রকে 

 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

১৪ - কযি াউল্পজ 

ফফাকাযী 

কভকৃতাৃয শনকট 

ল্পত ফািী বািা 

কতনৃ না কযায় 

যকাল্পযয আশথকৃ 

যশত 

৪৭,৭৯৩/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

১৫ ঐ ০৪টি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে এফং াফনা 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

াফনা কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কবরবজ 

উন্নীতকযণ প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

১৫ - শডশশ শনল্পদৃ 

রঙ্ঘন কল্পয এক 

খাল্পতয টাকা অন্য 

খাল্পত ব্যয় কযায় 

অশনয়শভত ব্যয় 

১,৩৬,৮৭৪/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৬ ঐ ১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকল্পেয অধীন  

নগাঁ, শযাজগি 

 চাঁাইনফাফগি 

টিবআই 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ১৭ শফল্পিতায স্বা যয 

ব্যশতত শফশবন্ন 

প্রকায ভারাভার িয় 

কদখাল্পনায পল্পর 

প্রশতষ্ঠাল্পনয আশথকৃ 

যশত 

১,৫৫,১০০/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৭ ঐ ফেফন্ধু কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে, কাশরাতী, 

টাংগাইর 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

- ১৮ ফেফন্ধু কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান প্রকল্পেয 

শনযীযাকমাগ্য 

কাগজত্রাশদ প্রদনৃ 

না কযায় 

অশনযীশযত ব্যয় 

১১৩,৭৩,৫৮,

০০০/- 
- 

১৮ ঐ ১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট স্থান 

প্রকল্পেয অধীন  

কক্সফাজায 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

১৯ - প্রল্পয, ভাউ, কী 

কফাড ৃফাযফায 

শযফতনৃ এফং িয় 

কদশখল্পয় কশম্পউটায 

কভযাভত খাল্পত 

আশথকৃ যশত 

২১,২৮০/- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৯ ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

প্রধান কামাৃরয়, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

২০ - অশনয়শভত বাল্পফ 

গুরুত্বপূণ ৃডকুল্পভে 

ব্যশতত শনফন্ধন 

প্রদানকৃত 

প্রশতষ্ঠাল্পনয শফফযণী 

 ঐ 

২০ ঐ শঝনাইদ 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

২১ - ফীভা আইন রঙ্ঘন 

কল্পয যকাযী ফীভা 

ককাম্পানীল্পত ফীভা 

না কল্পয কফযকাযী 

ককাম্পানীল্পত ফীভা 

শপ্রশভয়াভ শযল্পাধ 

কযায় অশনয়শভত 

ব্যয় 

 

১,৯৭২/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২১ ঐ - জানুয়াশয/১৫ 
২০১০-১৪ 

২২ - অবেন্তযীণ শনয়ন্ত্রণ 

ব্যফস্থায় দূফরৃতা 

এফং াযপল্পভি 

মূল্যায়ন 

 

- র্নষ্পর্ত্তকৃত 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২২ ঐ ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, শএন্ডশফ 

কযাড, ফশযার 

শডল্পম্বয/১৩ 
২০১০-১৩ 

- ০১ ছাত্র ছাত্রীল্পদয শনকট 

কথল্পক যীযা শপ’ 

ফাফদ প্রাপ্ত অল্পথযৃ 

১৫% াল্পয জভা না 

কযায় যকাল্পযয 

যশত 

৪,৪২,৯৩১/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৩ ঐ ঐ ঐ - ০৩ কভকৃতাৃ 

কভচৃাযীল্পদযল্পক ২য় 

শপবটয নাল্পভ মূর 

কফতল্পনয ৩০% 

াল্পয ঢারাবাল্পফ 

ম্মানী বাতা প্রদাল্পন 

যশত 

১৪,৮১,৫৪০/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৪ ঐ ঐ ঐ - ০৫ ২০১০-১১ অথ ৃফছল্পয 

ককান প্রশ যণ 

কভসৃূশচ না থাকা 

ল্পত্ব শফল্পরয 

ভােল্পভ 

অশনয়শভতবাল্পফ 

টাকা প্রতে ©ণ না 

কল্পয উল্পিারন পূফকৃ 

দীঘ ৃ২ ফছয ধল্পয 

যাখা 

২,০০,০০০/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৫ ঐ ঐ ঐ 

 

০১ - ছাত্রী শনফা 

শনভাৃণকল্পে একল্পনক 

অনুল্পভাশদত ১৪ 

তাং জশভ 

অশধগ্রণ চুিান্তবাল্পফ 

কামকৃয না য়ায় 

যশত 

৩২,১০,৪৫২/- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৬ ঐ ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, শএন্ড শফ 

কযাড, ফশযার 

নল্পবম্বয/১৪ 
(২০১৩-১৪) 

- ০২ কভধািভ মাচাই না 

কল্পয প্রাপ্যতা 

ফশরৃ্ভতৃ 

ছাত্র/ছাত্রীল্পদয বৃশি 

 ফই িয় ফাফদ 

অথ ৃপ্রদাল্পন যশত 

৪,০৬,০৬০/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৭ ঐ ঐ ঐ - ০৩ শশআয ২০০৮ 

অনুযণ না কল্পয 

শফশবন্ন শযা 

উকযণ াভগ্রী িয় 

ফাফদ যশত 

৯,৮৬,১০০/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২৮ ঐ ঐ ঐ ০৪ - জাতীয় যাজস্ব 

কফাল্পডযৃ শনল্পদৃনা 

রংঘন কল্পয 

শনধাৃশযত ায 

অল্পযা অশতশযি 

াল্পয বোট কতনৃ 

কযায় যশত 

৩,২০,০২৮/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

২৯ ঐ ঐ ঐ - ০৫ শনল্পয়াগ ত্র ইসুে 

কযণ  কমাগদান 

ত্র গ্রণ ব্যশতল্পযল্পক 

১৯ জন খন্ডকারীন 

শযকল্পক ম্মানী 

বাতা প্রদাল্পন যশত 

৮,০০,০০০/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩০ ঐ ঐ ঐ ০৬ - মন্ত্রাশত িয় শফর 

কথল্পক শনধাৃশযত ায 

অল্পযা অশতশযি 

াল্পয উৎল্প কয 

কতলৃ্পন যশত 

২,১৩,৩৫২/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩১ ঐ ঐ ঐ - ০৭ এভএশ ইন 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং ককা ৃ

(স্দাতল্পকািয 

একাল্পডশভক ককা)ৃ 

এ অেয়ল্পন প্রশ যণ 

খাল্পত অথ ৃব্যয় 

কযায় যশত 

৪,৭৯,২০০/-  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩২ ঐ ঐ ঐ ০৮ - ২০১৩-২০১৪ অথ ৃ

ফছল্পয আফাফত্র  

যিাভাশদয মূল্য 

P.V.R (Physical 

Verification 

Report) ততশয না 

কযায় যশত 

- র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩৩ ঐ ঐ ঐ ০৯ - মথামথ াযপল্পভিৃ 

অশজৃত য়শন 

- র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

৩৪ ঐ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কজাযাযগি, 

চট্টগ্রাভ 

আগি/১০ ০৩ - আয়কয অনাদাল্পয় 

যাজস্ব যশত 

২,৭৪৮/- ঐ 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/ 

াংস্থায 

নাভ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ আতিয 

ভা  

অথ জফছয 

অনুদিদ নম্বয আতিয তদযানাভ জতেত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত াধাযণ অতগ্রভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৩৫ ঐ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, কফগভগি, 

কনায়াখারী 

ঐ ০৭ - কো ফশ অল্পযা 

ব্যাংক শস্থশত কভ 

১,৪৩,৯৯২/- ঐ 

৩৬ ঐ ফেফন্ধু কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরাতী, 

টাংগাইর 

কল্পেম্বয/১০ ০৫ - িয়কৃত ফইত্র 

শফতযল্পণয 

শাফ/প্রাশপ্ত স্বীকায 

ত্র ায়া মায়শন 

২১,৬৩,০২৫/- ঐ 

কভাট= 14টি 22টি  116,27,98,2

92/-  

 

২০১৫-১৬ অথ জফছদয ফস্ত্র তযদপ্তদযয ৩৬টি অতডট আতিয ভদধ্য ১৯টি আতি তনষ্পতি দয়দছ মায ভদধ্য অতগ্রভ 

১২টি, াধাযণ ০৭টি; তনষ্পতিয ায ৫২.৭৭%। 

 

 

  
 

ছােী র, ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ, কাতরাতী, 

টাাংগাইর 

 

ডযদভটযী বফন দ্মা, দটক্সটাইর ইতিতনয়াতযাং কদরজ, াফনা 
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১৫. ফস্ত্র পযদপ্তদযয কভ েকতোদদয নাভ ও টমাগাদমাদগয নম্বযঃ 

 

১৫.১ প্রধান কাম োরয়: 
 

 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী াখায নাভ টমাগাদমাগ 

1 জনাফ টভাাম্মদ ইভাইর 

পযচারক (অপতপযি পচফ) 

9138661 

2 জনাফ কভাাম্মদ শপকুর ইরাভ 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

ফাস্তফায়ন াখা 9114209 

3 জনাফ কভা: আব্দু ারাভ 

উ-শযচারক (কাশযগশয) 

যপ্তানী াখা 9116385 

4 জনাফ কভা: াBdzi ingvb 

উ-শযচারক(কাশযগশয)  

এভআই াখা 9113415 

5 জনাফ রায়রা Bয়াশপয 

ভন্বয়কাযী  উ-শযচারক (প্রান) (অ:দা:) 

প্রান াখা 8189451 

6 জনাফ কভাাম্মদ আরভ কযজা 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

শযকেনা াখা 9113770 

7 জনাফ কভা: আব্দুয যভান 

উ-শযচারক (জশয  শযংখ্যান) 

জশয  শযংখ্যান াখা 818014 

8 জনাফ এ.কক.এভ. যাশজব্যয যভান 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

প্রান াখা 55013202 

9 জনাফ এভ, আব্য াদাত াল্পয়ভ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 55013203 

10 জনাফ শপল্পযাজ মুাম্মাদ আনছাযী 

কাযী শযচারক (প্রান) 

প্রান াখা 9114038 

11 জনাফ এভ.এভ.আয়ুফ যানা ভানী 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

যপ্তানী াখা 9120606 

12 জনাফ ভাল্পদফ কুভায কদফনাথ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

ফাস্তফায়ন াখা 8189849 

13 জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 9119837 

14 জনাফ যাজু আল্পভদ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 55013624 

15 জনাফ তল্পর চন্দ্র কঘাল 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

এভআই াখা 9111109 

16 জনাফ শগয়া উশেন 

শযংখ্যান কভকৃতাৃ 

জশয  শযংখ্যান াখা 8189134 

17 জনাফ বল্পফ চন্দ্র যকায 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

ফাস্তফায়ন াখা 55013283 
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১৫.২ প্রকল্প তযচারকগণ: 

 

 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রকবেয নাভ জমাগাবমাগ 

০১ জনাফ জভা: ইউসুপ আরী 

যুগ্ম-শচফ  প্রকে শযচারক 

“৪টি কটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” ীলকৃ 

প্রকে 

 

০১৭১১-৩১০৪৫৩ 

০২ জনাফ কাজী ভল্পনায়ায কাল্পন 

যুগ্ম-শচফ  প্রকে শযচারক  

“শঝনাইদ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

০১৭১১-৪২০২৬৪ 

০৩ জনাফ জভাঃ ভকবুর জাবন 

যুগ্ম-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“জাভারপুয কটক্সটাইর ইনতেটিউট স্থান” 

ীলকৃ প্রকে 

(প্রস্তার্ফত নাভ: জখ যাবর কটক্সটাইর 

ইনতেটিউট, ভাদাযগি, জাভারপুয) 

 

০১৯২৭-২০০৯৬৫ 

০৪ জনাফ জাযাফ জাবন 

যুগ্ম-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“জাভারপুয কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান” ীলকৃ প্রকে 

(প্রস্তার্ফত নাভ: জখ ার্না র্ফএর্ ইন 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, জভরাি, 

জাভারপুয) 

 

০১৫৫২-৩৬৪১০৪ 

০৫ জনাফ কভা: খুযীদ ইকফার কযজবী 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“কগাারগি কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান” ীল িক প্রকে 

(প্রস্তার্ফত নাভ: জখ জযানা কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, জগাারগি) 

     

০১৭২০-২০০৬৫৪ 

০৬ জনাফ কভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“ীদ  কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর ইনতেটিউট 

স্থান” ীলকৃ প্রকে, ভান্দা, নগাঁ 

 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

০৭ জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“ফতযার কটক্সটাইর ইনতেটিউটদক ীদ 

আফদুয যফ দযতনয়াফাত ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজজ উন্নীতকযণ” ীল িক  প্রকে  

 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 
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১৫.৩ পফবাগীয় কাম োরয়: 
 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী ঠিকানা টমাগাদমাগ 

1 জনাফ দীর টভাাম্মদ আরী 

উ-পযচারক (কাপযগপয) 

পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, ঢাকা 02-58610112 

2 জনাফ এ,পফ,এভ াইফুয যভান 

সুাপযনদেনদিন্ট ও  

উ-পযচারক (কাপযগপয) (অ:দা:) 

পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, চট্টগ্রাভ 031-724584 

3 জনাফ টভা: পনজাভ উপিন 

সুাপযনদেনদিন্ট ও  

উ-পযচারক (কাপযগপয) (অ:দা:) 

পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, খুরনা 041-721940 

4 জনাফ টভা: জায়দুর ক প্রধান 

কাযী পযচারক (কাপযগপয) ও  

উ-পযচারক (কাপযগপয) (অ:দা:) 

পফবাগীয় ফস্ত্র পযদপ্তয, যাজাী 0721-772518 

 

১৫.৪ টজরা কাম োরয়: 
 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী ঠিকানা টমাগাদমাগ  

1 জনাফ টভা: পনজাভ উপিন 

কাযী পযচারক (কাতযগতয) (অ:দা:) 

টজরা ফস্ত্র পযদপ্তয, োাংগাইর 0921-63684 

2 জনাফ টভা: জায়দুর ক প্রধান 

কাযী পযচারক (কাপযগপয) (অ:দা:) 

টজরা ফস্ত্র পযদপ্তয, পদরারপুয, াফনা 0731-66076 

 
১৫.৫ টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ: 
 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ 

1 জনাফ টভা: ভপবুর ইরাভ 

অধ্যক্ষ 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, চেগ্রাভ 01552-422825 

2 জনাফ আরাউপিন খপরপা 

অধ্যক্ষ 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, াফনা 01715-199194 

3 জনাফ এ,টক,এভ পজলুর ক 

অধ্যক্ষ 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, 

টনায়াখারী 

01911-374437 

4 জনাফ টভা: ভপজবুয যভান 

অধ্যক্ষ 

ীদ আফদুয যফ টযপনয়াফাত 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, 

ফপযার 

01718-023970 

5 জনাফ টভা: আতাউর ইরাভ 

অধ্যক্ষ 

ফেফন্ধু টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, 

োাংগাইর 

01848-379826 

6 জনাফ আ.ক.ভ পপযদুর আজাদ 

অধ্যক্ষ (বাযপ্রাপ্ত) 

টেক্সোইর ইপিপনয়াপযাং কদরজ, 

পঝনাইদ 

01711-141987 
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১৫.৬ টেক্সোইর ইনপিটিউে: 
 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ 

1 জনাফ টভা: এনামুর ক  

অধ্যক্ষ 

টেক্সোইর ইনপিটিউে, োাংগাইর 01721-566130 

2 জনাফ ভভতাজ উপিন আদভদ 

অধ্যক্ষ 

টেক্সোইর ইনপিটিউে, পদনাজপুয 01558-337986 

3 জনাফ টভা: ভপজবুয যভান 

অধ্যক্ষ (অ: দা:) 

টেক্সোইর ইনপিটিউে, ফপযার 01718-023970 

 

১৫.৭ টেক্সোইর টবাদকনার ইনপিটিউে: 
 

ঢাকা পফবাগ-12টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ 

১ জনাফ টভা: টভায়াদেভ টাদন 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই,ভাদাযীপুয 01716-922443 

২ জনাফ টভা: যপপকুর ইরাভ 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, গাজীপুয 01712-560957 

৩ জনাফ টভাজাদম্মর ক 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, ভয়ভনপাং 0902-456455 

৪ জনাফ ভামুদুর াান 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, মুপিগি 01979-412064 

৫ জনাফ াপপউর আরভ 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, নযপাংদী 01739-048064 

৬ জনাফ মুাম্মদ ছাপভদুর ক 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, নাযায়ণগি 01814-300086 

৭ জনাফ টভা: জাপকয টাদন 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, টগাারগি 01743-916798 

8 জনাফ টভা: টভাাযপ টাদন 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, জাভারপুয 01712-067303 

9 জনাফ টভা: আপভনুর ক 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, ভাপণকগি 01712-027403 

10 জনাফ তা কুভায পফশ্বা 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, োাংগাইর 01712-249195 

11 জনাফ টভা: ইভদাদুয যভান 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, পকদাযগি 01711-144630 

12 জনাফ া টভা: ওয়ারী উিা 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, পপযদপুয 01557-245349 
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চট্টগ্রাভ পফবাগ -০৯টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ 

1 জনাফ পারুক আদভদ 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, রক্ষীপুয 01715-582908 

2 জনাফ টভা: ভাপতুন আরভ 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, পফ-ফাপড়য়া 01713-068999 

3 জনাফ এ,পফ,এভ, াইফুয যভান 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, চট্টগ্রাভ 01775-457778 

4 জনাফ টভা: আফদুর আউয়ার 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, কুপভিা 01818-458051 

5 জনাফ টভা: টযজাউর কপযভ 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, যাোভাটি 01819-087776 

6 জনাফ লুৎফুন্নাায 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, ফান্দযফান 01727-788383 

7 জনাফ টভা: জপভ উপিন 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, খাগড়াছপড় 01820-306801 

8 জনাফ টভা: টভাজাদম্মর ক 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, টনায়াখারী 01721-046173 

9 জনাফ টভা: হুভায়ুন কপফয 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, কক্সফাজায 01911-570260 

 
 
 

যাজাী পফবাগ -০৭টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ  

১ জনাফ টভা: আপতকুয যভান প্রধান 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, াফনা 01711-579610 

২ জনাফ টভা: যনজু পভয়া 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, ফগুড়া 01738-061250 

৩ জনাফ নচতন্য যকায 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:)  

টিপবআই, পযাজগি 01719-436125 

4 জনাফ তানপজনা তাপভনা টতাপা 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:)  

টিপবআই, নাদোয 01674-067134 

৫ জনাফ টভাা: ভাসুভা াযবীন 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, যাজাী 01745-558292 

6 জনাফ কাজী টভাস্তাপপজুয যভান 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, নওগাঁ 01717-702167 

7 জনাফ টভা: টভদবুিা 

সুাপযনদেনদিন্ট  

টিপবআই, চাঁাইনফাফগি 01711-941151 
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খুরনা পফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ  

1 জনাফ টভা: পনজাভ উপিন 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, খুরনা 01719-851112 

2 জনাফ টভা: াপনুয যভান 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, ফাদগযাে 01712-051926 

3 জনাফ টভা: আব্দুয যপভ 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, মদায 01716-732778 

4 জনাফ পনপখর চন্দ্র টঘাল 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:)  

টিপবআই, কুপিয়া 01746-744939 

 
 

যাংপুয পফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ  

১ জনাফ স্বন কুভায টফা 

সুাপযনদেনদিন্ট  

টিপবআই, ঠাকুযগাঁও 01712-942675 

২ জনাফ টভা: টভাজাপপয টাদন 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, যাংপুয 01712-308875 

3 জনাফ তাদযা টফগভ পপিকা 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, পদনাজপুয 01719-511841 

4 জনাফ এ,টক,এভ, মুদ েদুয যীদ 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:) 

টিপবআই, গাইফান্ধা 01911-539745 

 

 

ফপযার পফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ ও দফী প্রপতষ্ঠাদনয নাভ টমাগাদমাগ  

1 জনাফ এভ.এ. ওয়াপদ টচৌধুযী 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, ফযগুনা 01718-610921 

2 জনাফ পজ.এভ. ভান্নান 

সুাপযনদেনদিন্ট  

টিপবআই, টুয়াখারী 01716-502047 

3 জনাফ টভা: ইভাইর টাদন 

সুাপযনদেনদিন্ট 

টিপবআই, ঝারকাঠি 01710-875077 

4 জনাফ টভা: আবুর কারাভ আজাদ 

সুাপযনদেনদিন্ট (অ:দা:)  

টিপবআই, পদযাজপুয 0461-62535 
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১৬. তটিদজন চাট জায: 
 

ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ স্থানীয় 

তফতনদয়াদগ 

স্থাততব্য/ 

স্থাতত ফস্ত্র 

তল্প কাযখানা 

তনফন্ধন 

তফতবন্ন ফস্ত্র 

তল্প প্রততষ্ঠান 

দত 

ডাকদমাদগ ফা 

যাতয 

আদফদন 

দাতখদরয য 

ফস্ত্র আইন, 

২০১৬ 

(তফতবন্ন ভয় 

জাযীকৃত 

াংদাধনী 

) 

অনুযদণ 

প্রদয়াজদন 

তযদ জন 

প্রততদফদদনয 

তবতিদত 

তনফন্ধন ে 

প্রদান কযা 

য়। 

(ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) তনধ জাতযত পযদভ 

আদফদন দাতখর (য়ান 

ে াতব জ এয দডস্ক 

দথদক তি দদয়া য়) 

(গ) দেড রাইদন্স  

(ারনাগাদ) 

(ঘ) কাযখানায নাদভ 

আয়কয প্রতেয়নে 

(ারনাগাদ) 

(ঙ) তর: দর 

ইনকযদাদযন 

াটি জতপদকট 

আটি জদকর অফ 

দভদভাদযন্ডাভ/ অাংীদাতয 

প্রততষ্ঠান দর , অাংীদাতয 

চুতিে এয তোতয়ত 

কত  

(চ) কাযখানায জতভয 

ভাতরকানা ম্পতকজত 

দতরদরয/বাোকৃত দর 

বাোয চুতিনাভা 

(ছ) তল্প উদযািাদদয 

নাভ ঠিকানা , দফী  

জাতীয়তায তফফযণ  

কাযখানায দরটায দড 

প্যাদড 

(জ) তফতল্ডাং/স্থানায 

উযুিতায নদ 

(ঝ) দভতনাযীদজয 

তাতরকা দভতদনয াংখ্যা , 

মূল্যকাদয (ব্যাাংদকয 

প্যাদড ব্যাাংক কতৃজক 

তোতয়ত) 

(ঞ) দরাকার দভতনাযীজ 

তনদম্ন ফতণ জত 

াদয 

তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ফযাফয দ-

অড জাদযয 

ভাধ্যদভ  

জভা তদদত 

দফ। 

ক) এক 

টাকা দথদক 

দ দকাটি 

ম জন্ত-

৫০০০/- 

খ) দ 

দকাটি এক 

দথদক তিঁ 

দকাটি ম জন্ত-

১০,০০০/- 

গ) তিঁ 

দকাটি এক 

দত ঞ্চা 

দকাটি ম জন্ত-

২৫,০০০/- 

ঘ) ঞ্চা 

দকাটি এক 

দত 

একত 

দকাটি ম জন্ত- 

৫০,০০০/- 

ঙ)  একত 

দকাটি 

টাকায 

অতধক 

১,০০,০০০/- 

১২ দথদক 

১৫ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  

ই-দভইর) 

দর দভতন ক্রদয়য 

চুতিে ৩০০ টাকায 

েোদম্প  দনাটাযী কযদত 

দফ এফাং দডতরবাযী 

চারান এয কত 

(ট) আভদাতনকৃত 

দভতনাযীদজয ব্যাাংদকয 

প্যাদড এরত , ইনবদয়জ, 

তফএর, তআই  মূল্য 

তাতরকা এয কত  

(ঠ) মথামথ কতৃজক্ষ 

কতৃজক অনুদভাতদত দর -

আউট প্লোন 

(ড) পায়ায রাইদন্স 

(ঢ) ব্যাাংক রদবতন্স 

াটি জতপদকট 

(ণ) স্থানীয় অথফা 

বফদদতক ঋণ থাকদর ঋণ 

াংক্রান্ত মাফতীয়  

ডকুদভন্ট। 

তযদাধ 

িতত: 

ফাাংরাদদ 

যকায 

অনুদভাতদত 

দম দকান 

ব্যাাংদকয 

দ-অড জায 

 

২ দমৌথ 

তফতনদয়াগ  

১০০% 

 বফদদতক 

তফতনদয়াদগ  

তনফন্ধদনয 

দক্ষদে 

ঐ (ক) তফদদী উদযািাদদয 

/নাগতযদকয াদাট জ, 

তআই তবা, জদয়ন্ট 

দবঞ্চায এতগ্রদভন্ট, য়াকজ 

াযতভট  তনদয়াগ 

াংক্রান্ত তথ্যাতদ (প্রদমাজে 

দক্ষদে)  

(খ) এনকোদভন্ট 

াটি জতপদকট 

 

তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ফযাফয 

তনধ জাতযত 

তযভাণ দ-

অড জায জভা 

তদদত দফ 

১২ দথদক 

১৫ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ আইআযত 

তনয়তভতকযদণয 

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) এনটাইদটরদভন্ট 

দায এডক 

আইআযত সুাতয দেয 

কত 

(গ) আভদাতন নদ নফায়ন 

ফই 

(ঘ) ব্যাাংক রদবতন্স 

াটি জতপদকট 

(ঙ) কাযখানায় স্থাতত 

মন্ত্রাততয তাতরকা 

(চ) দল ৬(ছয়) ভাদয 

আভদাতনকৃত কাঁচাভাদরয 

তযভাণ  মূল্য 

তনম্নতরতখত ছদক দাতখর 

কযদত দফ (ব্যাাংদকয 

প্যাদড ব্যাাংকায কতৃজক 

তোতয়ত) (ক্র: নাং, এরত 

নাং  তাতযখ , 

আভদানীকৃত কাঁচাভাদরয 

নাভ, H.S CODE, মূল্য 

$ টাকা, তফর অফ এতি নাং 

 তাতযখ উদেখ কদয ছক 

বততয কদয পূযণ কদয 

তদদত দফ) 

(ছ) এরত নাং তফর অফ 

এতি এয ফ কাগজে  

(জ) ত.আয.ত  

(ঝ) এডক এয আভদাতন 

স্বত্ব দভাতাদফক 

আভদানীকৃত কাঁচাভাদরয 

তকযা ায 

(ঞ) কাযখানায নাদভ 

আয়কয প্রতেয়নে 

(ারনাগাদ) 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ। 

১২ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath

66@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪ প্রথভ এডক 

আইআযতয  

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) চারাদনয মূরকত ১টি 

পদটাকত ৩টি 

(গ)  কাযখানা কতৃজক তক 

তক কাঁচাভার আনদফ 

এইচ.এ দকাড 

তাতরকা 

(ঘ) ক্রতভক নাং, দভতদনয 

নাভ  াংখ্যা, এরত নাং 

 তাতযখ, তফর নাং  

তাতযখ, মূল্য টাকায়, মূল্য 

বফদদতক মুদ্রায়, 

কাযখানায ফাতল জক 

উৎাদন ক্ষভতা এফাং 

ফাতল জক প্রদয়াজনীয় 

কাঁচাভার উদেখ কদয ছক 

পূযণ কদয তদদত দফ 

(ঙ) আভদাতনকৃত 

মন্ত্রাততয জন্য এরত  

এফাং তফএর এয ফ 

কাগজে 

(চ) কাযখানায় াংস্থাতত 

মন্ত্রাতত স্থানীয়বাদফ 

ক্রয়কৃত দর দভতন 

ক্রদয়য চুতিে ৩০০ 

টাকায েোদম্প  দনাটাযী 

কযদত দফ দমখাদন 

প্রথভক্ষ এফাং তিতীয় 

দক্ষয স্বাক্ষয থাকদফ 

এফাং চারাদনয কত 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

১২ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ তিতীয় এডক 

আইআযতয  

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ)  কাঁচাভার আভদাতন 

না কযদর ব্যাাংদকয 

এন..ত  

(গ) এনটাইদটরদভন্ট 

দায এডক 

আইআযত সুাতয দেয 

কত 

(ঘ) আভদাতন নদ নফায়ন 

ফই 

(ঙ) ব্যাাংক রদবতন্স 

াটি জতপদকট 

(চ) কাযখানায় স্থাতত 

মন্ত্রাততয তাতরকা 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
 

৬ মন্ত্রাতত 

ছােকযদণয 

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) তআই  (ব্যাাংক কতৃজক 

তোতয়ত) 

(গ) এরত (ব্যাাংক কতৃজক 

তোতয়ত) 

(ঘ) তএআই (ফয়রাদযয 

দক্ষদে) 

(ঙ) ইনবদয়জ (ব্যাাংক 

কতৃজক তোতয়ত) 

(চ)  প্যাতকাং তরে (ব্যাাংক 

কতৃজক তোতয়ত) 

(ছ) তফর অফ দরতডাং 

(ব্যাাংক কতৃজক তোতয়ত) 

(জ)  াংতিি তভততয 

প্রতেয়নে (যাতয 

দটক্সটাইর মন্ত্রাতত না 

দর)  

(ঝ)  প্রততষ্ঠাদনয তনজস্ব 

প্যাদড মন্ত্রাতত/ মন্ত্রাাংদয 

তাতরকা ৩ কত (এভতড 

কতৃজক তোতয়ত) 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

২ দথদক 

৩ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ আইত জাতযয 

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) তআই তবা 

(গ) ইনবদয়জ 

(ঘ) প্যাতকাং তরে 

(ঙ) তফর অফ দরতডাং  

 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

২ দথদক 

৩ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

৮ ইউত সুাতয ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) আভদানীকৃত 

কাঁচাভাদরয উয ঋণ ে 

এফাং তআই /ইউতড এয 

(ব্যাাংক কতৃজক তোতয়ত ) 

পদটাকত 

(গ) যপ্তাতনতব্য দেয 

উয তআই এয (ব্যাাংক 

কতৃজক তোতয়ত ) 

পদটাকত 

(ঘ) যপ্তাতনতব্য দেয 

উয ঋণ দেয (ব্যাাংক 

কতৃজক তোতয়ত ) 

পদটাকত 

 ২ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

৯ ভাতরকানা 

তযফতজন  

(তনফন্ধন 

াংদাধন) 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) আয.দজ.এ.ত 

(দযতজস্ট্রায অফ জদয়ন্ট 

েক দকাম্পানীজ এন্ড 

পাভ জ) পযভ-১২ 

(গ)আয.দজ.এ.ত পযভ - 

১১৭ (দয়ায স্তান্তদযয 

দক্ষদে)  

(ঘ) দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন 

(ঙ) তরদয়ন ব্যাাংদকয 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৪ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

অনাতিে 

১০ কাযখানায 

ঠিকানায স্থায়ী 

তযফতজন  

(তনফন্ধন 

াংদাধন) 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড  

আদফদন 

(খ)  তযফততজত ঠিকানায় 

দেড রাইদন্স 

(গ) আয়কয প্রতেয়নে 

(ঘ)  দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন 

(ঙ)  তযফততজত ঠিকানায় 

কাযখানায াংস্থাতত 

মন্ত্রাততয তাতরকা 

(চ) তনফন্ধদনয পদটাকত 

(ছ)  তযফততজত ঠিকানায় 

কাযখানায বফদনয 

তপটদন াটি জতপদকট 

(ফহুতর বফন দর) 

(জ) তযফততজত ঠিকানায় 

বাোয চুতিে/জতভয 

দতরর 

(ঝ) তযফততজত ঠিকানায় 

পায়ায রাইদন্স 

(ঞ) তযফততজত ঠিকানায় 

করকাযখানা  প্রততষ্ঠান 

তযদ জন  অতধদপ্তয কতৃজক 

অনুদভাতদত দর-আউট 

প্লোন  

(ট)  তরদয়ন ব্যাাংদকয 

অনাতিে 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

১১ কাযখানায 

ঠিকানায 

াভতয়ক 

তযফতজন 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ)  তযফততজত ঠিকানায় 

দেড রাইদন্স 

(গ) আয়কয প্রতেয়নে 

(ঘ)  দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন 

(ঙ) দযতজদস্ট্রদনয 

পদটাকত 

(চ)  তযফততজত ঠিকানায় 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৫ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

বাোয চুতিে/ জতভয 

দতরর  

(ছ)  তরদয়ন ব্যাাংদকয 

অনাতিে 

১২ তফতনদয়াগ 

াংক্রান্ত 

াংদাধন 

(তনফন্ধন 

াংদাধন)  

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন 

(গ)  মন্ত্রাতত আভদানীকৃত 

দর এরত এফাং ইনবদয়জ 

এয ফ কাগজে 

(ঘ)  কাযখানায় াংস্থাতত 

মন্ত্রাতত স্থানীয়বাদফ 

ক্রয়কৃত দর দভতন 

ক্রদয়য চুতিে ৩০০ 

টাকায েোদম্প  দনাটাযী 

কযদত দফ দমখাদন 

প্রথভক্ষ এফাং তিতীয় 

দক্ষয স্বাক্ষয থাকদফ এফাং 

চারাদনয কত 

(ঙ) তনফন্ধদনয াংতিি 

অনুদিদ াংক্রান্ত তথ্যাতদ 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

১৩ তফদদী 

নাগতযকদদয 

য়াকজ 

াযতভট 

সুাতয  

ঐ (ক) এভতড কতৃজক স্বাক্ষতযত 

আদফদনে (কাযখানায 

প্যাদড) 

(খ) দভদভাদযন্ডাভ অফ 

এোদাতদয়ন 

গ) তনফন্ধদনয কত 

(ঘ) দফাড জ তভটিাং 

দযজুদরদনয কত (উি 

দযজুদরদন আদফদনকাযীয 

নাভ, দফী, কভ জানুভতত, 

প্রাপ্ত সুতফধাতদ ইতোতদ 

উদেখ থাকদত দফ) 

(ঙ) তনদয়াগে/চুতিদেয 

কত 

(চ) তআই তবা, ই-তবা, 

তফ-তবা ম্বতরত পূণ জাঙ্গ 

াদাদট জয কত 

(ছ) তফদদী নাগতযদকয 

তক্ষাগত  দাগত 

দমাগ্যতা এফাং অতবজ্ঞতা 

নদদেয কত 

(ইাংদযতজদত) 

(জ) তনদয়াগ তফজ্ঞতপ্তয কত 

(জাতীয় বদতনক/দয়ফ 

াইদট প্রকাতত) 

(ঝ)  ইদতাপূদফ জ স্থানীয় 

দকান প্রততষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ 

কভ জানুভতত গ্রণ কযা দর 

উা ফাততদরয কত, তযতরজ 

অড জাদযয কত, আয়কয 

তযদাদধয প্রতেয়নে 

দাতখর কযদত দফ 

(ঞ)  তফদদী নাগতযদকয 

কভ জানুভতত প্রদাদনয জন্য 

বফদদতক মুদ্রা তনয়ন্ত্রণ 

আইন ১৯৪৭ এয ১৮ (এ) 

ধাযা অনুমায়ী ফাাংরাদদ 

ব্যাাংদকয অনুভতত তনদত 

দফ। 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ দডপাড জ 

দদভন্ট 

সুাতয  

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) তআই/দর কিাক্ট/ 

ইনদডন্ট এয তোতয়ত 

পদটাকত 

(গ) এরতয পদটাকত 

(প্রদমাজে দক্ষদে) 

(ঘ) দফাড জ অফ ডাইদযক্টয  

দযজুদরদনয কত 

(ঙ) ব্যাাংক অনাতি / 

ব্যাাংক রদবতন্স এয কত 

(চ) আভদাতনতব্য 

দভতদনয তাতরকা এয 

কত 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৫ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

১৫ বফদদতক 

ঋদণয 

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ)  ঋণ অনুদভাদদনয 

কত/তআই/দর কিাক্ট 

(ব্যাাংক কতৃজক তোতয়ত) 

(গ) দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন এয কত 

(ঘ) তরদয়ন ব্যাাংদকয 

অনাতিে এফাং 

রদবতন্স এয কত 

(ঙ) উি ঋণ িাযা 

আভদাতনতব্য দভতদনয 

তাতরকা। 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

১৬ ইনদডভতনটি 

 ফন্ড 

অফমুিকযদণয 

সুাতয 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) আভদাতনকৃত 

মন্ত্রাততয তাতরকা 

(গ) আভদানীকৃত মন্ত্রাতত 

এরত, ইনবদয়জ, তফএর 

এয কত 

(ঘ) ইনদডভতনটি ফন্ড এয 

কত 

(ঙ) আভদানীকৃত মন্ত্রাতত 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

৭ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজে দফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয   

ই-দভইর) 

িাযা উৎাতদত দেয 

তআযত ব্যাাংক কতৃজক 

তোতয়ত (কভদক্ষ (৩) 

ফছদযয) 

(চ) াংতিি তভততয 

সুাতয ে 

(ছ) ব্যাাংদকয সুাতয ে 

১৭ কদম্পাতজট 

াটি জতপদকট 

ঐ (ক) প্রততষ্ঠাদনয প্যাদড  

আদফদন 

(খ) তনফন্ধন  তনফন্ধন 

াংদাধদনয কত 

(গ) কাযখানায় াংস্থাতত 

মন্ত্রাতত তাতরকা 

(ঘ)  দফাড জ অফ ডাইদযক্টয 

দযজুদরন 

(ঙ) মন্ত্রাতত ক্রদয়য 

ডকুদভন্ট 

১০০০/- 

টাকায দ-

অড জায 

(তযচারক, 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা তদদত 

দফ 

১০ 

কভ জতদফ 

কাযী তযচারক 

য়ান ে াতব জ 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান-

০২৯১১৩৫৩৫ 

ই-দভইর 

mohadebnath66

@ gmail.com 

 
 
 

প্রাততষ্ঠাতনক দফা: 

 

ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা (দতফ, দপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ফস্ত্র 

তযদপ্তদযয 

অধীন 

তক্ষা 

প্রততষ্ঠাদনয 

জন্য ফাতে 

বাো কযা, 

চুতিে 

ম্পাদদন 

ায়তাদান 

 

অনুদভাদন 

প্রদান। 

াংতিি 

প্রততষ্ঠান 

দত 

আদফদন 

প্রাতপ্তয য 

যকাযী 

আইন  

তফতধ 

প্রততারন 

াদদক্ষ 

অনুদভাদন 

দদয়া য়।  

১. আদফদন 

ে/প্রস্তাফ 

২. দতরদর 

চুতিে 

প্রাতপ্তস্ান: 

ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

- প্রস্তাফ 

প্রাতপ্তয  য 

৭ 

কভ জতদফ 

উ-তযচারক (এভআই) 

দপান: ০২-৯১১৩৪১৫ 

ই-দভইর-saifurmurad@ 

yahoo.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা (দতফ, দপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২ জাতীয় 

াংদদয 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

ম্পতকজত 

স্থায়ী 

কতভটি 

চাতত তথ্য 

ফা 

প্রততদফদন 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় দত 

দটতরদপাদন, 

ই-দভইর, 

পোদক্স ফা 

ডাকদমাদগ 

দপ্রতযত 

চাতদা ে 

দভাতাদফক  

প্রততদফদন 

দপ্রযণ কযা 

য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদি 

ভয়ীভায 

ভদধ্য 

উ-তযচারক 

 (জতয  তযাংখ্যান) 

দপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-দভইর-adsurveydot@ 

yahoo.com 

৩ স্থায়ী 

কতভটিয 

অধীনস্থ 

াফ-কতভটি 

এয চাতত 

তথ্য ফা 

প্রততদফদন 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত 

দটতরদপাদন, 

ই-দভইর, 

পোদক্স ফা 

ডাকদমাদগ 

দপ্রতযত 

চাতদা ে 

দভাতাদফক  

প্রততদফদন 

দপ্রযণ কযা 

য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদি 

ভয়ীভায 

ভদধ্য 

উ-তযচারক  

(জতয  তযাংখ্যান) 

দপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-দভইর- adsurveydot @ 

yahoo.com 

৪ জাতীয় 

াংদদয 

প্রদনািয 

প্রস্তুতকযণ 

 

মথাভদয় 

দপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত 

দটতরদপাদন, 

ই-দভইর, 

পোদক্স ফা 

ডাকদমাদগ 

দপ্রতযত 

চাতদা ে 

দভাতাদফক  

প্রততদফদন 

দপ্রযণ কযা 

য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদি 

ভয়ীভায 

ভদধ্য 

কাযী তযচারক (ফাস্তফায়ন) 

দপান: 9119837 

ই-দভইর- 

mahfujurrahman58@yahoo.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা (দতফ, দপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ ফস্ত্র 

তযদপ্তদযয 

ভাতক 

কাম জাফরীয 

প্রততদফদন 

াংক্রান্ত 

কাম জাফরী 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাপ্ত 

চাতদায 

দপ্রতক্ষদত 

প্রততদফদন 

কযা য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য প্রততভাদয 

০১ 

তাতযদখয 

ভদধ্য 

উ-তযচারক (প্রান) 

০২-৮১৮৯৪৫১ 

ই-দভইর- lailayeafir2013@ 

gmail.com 

৬ ভতন্ত্রতযলদ 

বফঠদক 

গৃীত ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ম্পতকজত 

তিান্ত 

মূদয 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

প্রততদফদন 

দপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাপ্ত 

চাতদায 

দপ্রতক্ষদত 

প্রততদফদন 

কযা য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য প্রততভাদয 

০১ 

তাতযদখয 

ভদধ্য 

উ-তযচারক (যপ্তানী) 

দপান-০২-৯১১৬৩৮৫ 

ই-দভইর-salam.motj@ 

gmail.com 

৭ তচফ 

বায় 

গৃীত ফস্ত্র 

তযদপ্তয 

ম্পতকজত 

তিান্ত 

মূদয 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতত 

প্রততদফদন 

দপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাপ্ত 

চাতদায 

দপ্রতক্ষদত 

প্রততদফদন 

কযা য়। 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য প্রততভাদয 

০১ 

তাতযদখয 

ভদধ্য 

উ-তযচারক (জতয  

তযাংখ্যান) 

দপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-দভইর- adsurveydot @ 

yahoo.com 

৮ ফস্ত্র 

তযদপ্তদযয 

অতনষ্পন্ন 

প্রততদফদন 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারদয় 

দপ্রযণ কযা   

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত চাতদা 

তদথ্যয 

তবতিদত 

প্রততদফদন 

কযা য় 

 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য প্রততভাদয 

০১ 

তাতযদখয 

ভদধ্য 

কাযী তযচারক (তযকল্পনা) 

দপান-৫৫০১৩৬২৪ 

ই-দভইর-

rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা (দতফ, দপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ ভিয় বা 

াংক্রান্ত 

কাম জাফরী 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

দত চাতদা 

তদথ্যয 

তবতিদত 

প্রততদফদন 

কযা য় 

চাতদা 

দেয 

তবতিদত 

তফনামূদল্য প্রততভাদয 

০১ 

তাতযদখয 

ভদধ্য 

উ-তযচারক 

 (জতয  তযাংখ্যান) 

দপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-দভইর- adsurveydot @ 

yahoo.com 

 
অবেন্তযীণ দফা: 
 

ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  ই-

দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ অতজজত ছুটি আদফদন 

ায়ায য 

তনধ জাতযত ছুটি 

তফতধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী 

উযুি 

কতৃজদক্ষয 

(আতথ জক  

প্রাতনক 

ক্ষভতা 

অনুমায়ী) 

তনষ্পতি কদয 

যকাতয 

আদদ জাতয 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) তনধ জাতযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫)  তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজা কতৃজক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন 

(দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয দক্ষদে), 

প্রাতপ্তস্থান: তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজায 

কাম জারয়। 

(গ) তাফ যক্ষণ 

কভ জকতজা কতৃজক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতেয়নে (নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয দক্ষদে),   

প্রাতপ্তস্থান: তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজায 

কাম জারয়। 

 

তফনামূদল্য (ক) নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয 

দক্ষদে ৫ 

কভ জতদফ 

(খ) দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয 

দক্ষদে ৭ 

কাম ©তদফ 

 

উ-তযচারক 

(প্রান) 

ফস্ত্র তযদপ্তয 

দপান ০২-

৮১৮৯৪৫১ 

ই-দভইর 

lailayeafir2013

@gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  ই-

দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২ অতজজত ছুটি 

(ফত:ফাাংরাদদ) 

এয সুাতয 

আদফদন 

ায়ায য  

(ক) তনধ জাতযত 

ছুটি তফতধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী 

তনষ্পতি কদয 

যকাতয 

আদদ জাতয 

কযা য়। 

(খ) যকায 

কতৃজক ভদয় 

ভদয় জাতযকৃত 

তফদদ ভ্রভদণয 

অনুভতত  

আনুলতঙ্গক 

তনদদ জনা 

অনুযণীয়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) তনধ জাতযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫)  তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজা কতৃজক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন 

(দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয দক্ষদে), 

প্রাতপ্তস্থান: তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজায 

কাম জারয়। 

(গ) তাফ যক্ষণ 

কভ জকতজা কতৃজক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতেয়নে (নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয দক্ষদে),   

প্রাতপ্তস্থান: তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজায 

কাম জারয়। 

(ঘ) ব্যতিগত কাযদণ 

যকায/স্বায়ত্ত্বাতত 

াংস্থায কভ জকতজাদদয 

তফদদ ভ্রভদণয 

আদফদনে  

তফনামূদল্য (ক) নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয 

দক্ষদে ৫ 

কভ জতদফ 

(খ) দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয 

দক্ষদে ৭ 

কাম ©তদফ 

 

ঐ 

৩ শ্রাতন্ত  তচি 

তফদনাদন ছুটি 

আদফদন 

ায়ায য 

তচি তফদনাদন 

বাতা 

তফতধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী 

তনষ্পতি কদয 

যকাতয 

আদদ জাতয 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) তনধ জাতযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫)  তাফ 

যক্ষণ কভ জকতজা কতৃজক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন (দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয দক্ষদে), 

প্রাতপ্তস্থান: তাফ 

তফনামূদল্য (ক) নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয 

দক্ষদে ৫ 

কাম ©তদফ 

 (খ) 

দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয 

দক্ষদে ৭ 

কাম ©তদফ 

ঐ 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  ই-

দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 যক্ষণ কভ জকতজায 

কাম জারয়। 

(গ) তাফ যক্ষণ 

কভ জকতজা কতৃজক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতেয়নে   

 

৪ াধাযণ বতফষ্য 

ততফর দত 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

আদফদন ায়ায 

য াধাযণ 

বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উযুি 

কতৃজদক্ষয 

(আতথ জক  

প্রাতনক 

ক্ষভতা অনুমায়ী) 

তনষ্পতি কদয 

যকাতয আদদ 

জাতয কযা য়। 

(ক) তনধ জাতযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ 

নম্বয-২৬৩৯ 

(দগদজদট/নন-

দগদজদটড) প্রাতপ্তস্থান: 

তাফ যক্ষণ 

কভ জকতজায কাম জারয়। 

(খ) াধাযণ বতফষ্য 

ততফদর ফ জদল 

জভাকৃত অদথ জয 

তাফ তফফযণী 

(প্রধান তাফ যক্ষণ 

কভ জকতজা কতৃজক 

প্রদি) (মূর কত, 

ভঞ্জুতয আদদ জাতযয 

য দপযতদমাগ্য) 

তফনামূদল্য (ক) নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয 

দক্ষদে ৫ 

কাম ©তদফ 

(খ) 

দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয 

দক্ষদে ৭ 

কাম ©তদফ 

 

৫ চাকতয 

স্থায়ীকযণ 

আদফদন ায়ায 

য াংতিি 

তনদয়াগ 

তফতধভারা 

অনুমায়ী উযুি 

কতৃজদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

যকাতয আদদ 

জাতয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) ারনাগাদ 

ফাতল জক দগানীয় 

প্রততদফদন 

(দদান্নততয দক্ষদে 

০১ ফছয এফাং 

যাতয তনদয়াদগয 

দক্ষদে ০২ ফছদযয 

এতআয) 

তফনামূদল্য (ক) নন-

দগদজদটড 

কভ জচাযীদদয 

দক্ষদে ৫ 

কাম ©তদফ 

(খ) দগদজদটড 

কভ জকতজাদদয 

দক্ষদে ৭ 

কাম ©তদফ 

 

৬ আফাতক  

দাপ্ততযক 

দটতরদপান 

াংদমাগ এয 

সুতাতয 

ভতিত 

যকাতয 

দটতরদপান 

নীততভারা, 

২০০৪ অনুমায়ী 

ক) ভতিত যকাতয 

দটতরদপান 

নীততভারা, ২০০৪ 

এয তনধ জাতযত ছদক 

আদফদন। 

তফনামূদল্য ১৫ কাম©তদফ 
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ক্র: 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

িতত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে 

দফায  

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

িতত 

দফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ জকতজা (দতফ, 

দপান নম্বয  ই-

দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

৭ কভ জকতজা/ 

কভ জচাযীদদয গৃ 

তনভ জাণ ঋণ  

এয সুাতয 

প্রচতরত 

তফতধতফধান 

অনুযণ পূফ জক 

গৃতনভ জাণ ঋণ 

ভঞ্জুতযয 

সুাতয ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারদয় 

দপ্রযণ কযা 

দফ। 

১। াদা কাগদজ 

আদফদন 

২। দম জতভদত 

গৃতনভ জাণ/দভযাভত 

কযা দফ দ জতভয 

দতরর/ ফায়নাে  

৩। ১৫০ টাকায নন 

জুতডতয়ার েোদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

৪। মথামথ 

কতৃজদক্ষয সুাতয 

তফনামূদল্য ১৫ কাম©তদফ 

 

ঐ 

৮ কভ জচাযীদদয 

দভাটযমান ক্রয় 

অতগ্রভ এয 

সুাতয 

প্রচতরত 

তফতধতফধান 

অনুযণ পূফ জক 

দভাটযমান ক্রয় 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

আদদ জাতয 

কযা য়। 

১। াদা কাগদজ 

আদফদন 

২। আদফদনকাযীয 

১৫০ টাকায নন 

জুতডতয়ার েোদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

৩। দভাটয াইদকর 

তফক্রয়কাযীয 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূদল্য ১৫ কাম©তদফ 

 

৯ কভ জচাযীদদয 

কতম্পউটায ক্রয় 

অতগ্রভ এয 

সুাতয 

প্রচতরত 

তফতধতফধান 

অনুযণ পূফ জক 

কতম্পউটায ক্রয় 

অতগ্রভ এয 

সুাতয 

১। াদা কাগদজ 

আদফদন 

২। আদফদনকাযীয 

১৫০ টাকায নন 

জুতডতয়ার েোদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূদল্য ৩০ 

কাম ©তদফ 

 

১০ কভ জচাযীদদয 

অনুকূদর 

যকাতয ফাা 

ফযাদিয 

সুাতয  

যকাতয ফাা 

ফযাি 

নীততভারা, 

১৯৮২ অনুমায়ী 

আদফদদনয 

দপ্রতক্ষদত 

সুাতযে 

১। যকাতয ফাা 

ফযাি নীততভারা, 

১৯৮২ অনুমায়ী 

তনধ জাতযত পযদভ 

আদফদন। 

২। মূর দফতদনয 

প্রতেয়ন ে 

(প্রাতপ্ত স্থান: দপ্তদযয 

তাফ াখা 

তফনামূদল্য ৩০ 

কাম ©তদফ 

 

ঐ 
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১৭. দালদকয কাদজ ব্যফহৃত পযদভয নমুনা: 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায 

ফস্ত্র শযদপ্তয 

 
স্থানীয়/তফল্পদশক শফশনল্পয়াল্পগ ফস্ত্র শে কাযখানা শনফন্ধল্পনয আল্পফদন পযভ 

 

টিক (√) শচহ্ন শদনেঃ প্রস্তাশফত     শফদ্যভান  ংল্পাশধত  

 

১ শে কাযখানায নাভ: 

২ ঠিকানা:  (ক) অশপ: ফাশি/লট/কাশডং নং 

 িক নং  এরাকা: 

থানা /উল্পজরা: য/কজরা: 

কপান: পোক্স: ই-কভইর: 

          (খ) কাযখানা: ফাশি/লট/কাশডং নং 

িক নং  এরাকা: 

থানা/উল্পজরা: য/কজরা: 

কপান: পোক্স: ই-কভইর: 

৩ ব্যফস্থানা শযচারক/ব্যফস্থানা অংীদায/স্বত্বাশধকাযীয নাভ  কমাগাল্পমাগ ঠিকানা: 

৪ ফাশলকৃ উৎাদন যভতা: 

 ণ্য/কফায নাভ শযভাণ আনুভাশনক মূল্য 

(শভশরয়ন টাকায়) 

   

৫ ফাশণশজেক উৎাদন শুরুয তাশযখ:            শফদ্যভান কযল্পত্র:                             প্রস্তাশফত কযল্পত্র:                                                             

৬ শফশনল্পয়াগ:                                          টাকা (শভশরয়ন) 

 শফফযণ:  

(ক) স্থানীয় শফশনল্পয়াগ:  

(1) র্ভশভ  

(2) বফন/কড  

(3) মন্ত্রাশত  যিাভাশদ  

(4) অন্যান্য  

(খ) চরশত মূরধন (৩ ভাল্পয):  

ফলৃ্পভাট(শভশরয়ন টাকা):  

ভশযভাণ শভশরয়ন ভা: ডরায : 
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৭ শফশনল্পয়াল্পগয উৎ:                                                                              (শভশরয়ন টাকা) 

 উৎ স্থানীয় 

মুদ্রায় 

তফল্পদশক মুদ্রায় কভাট 

মুদ্রায় 

ঋণ প্রদানকাযী ংস্থা  কদল্পয 

নাভ 

(ক) উল্পদ্যািায ভ-মূরধন     

(খ) স্থানীয় ঋণ     

(গ) তফল্পদশক ঋণ     

ফলৃ্পভাট:     

৮ মন্ত্রাশত  যিাভাশদয শফফযণ: পৃথক করটাযল্পড প্যাল্পড আভদানীকৃত (তব্য) এফং স্থানীয়বাল্পফ 

ংগৃীত (তব্য) ংখ্যা  মূল্য  ৩ কট 

 মন্ত্রাশত  যিাভাশদয শফফযণ: ংখ্যা আনুভাশনক মূল্য (শভ: টাকা) 

(ক) স্থানীয়বাল্পফ ংগৃীত/ ংগৃীতব্য:   

(খ) আভদানীকৃত/আভদানীতব্য:   

 কভাট (ক+খ): শভশরয়ন টাকা   

৯ কাঁচাভার  কভািক উকযল্পণয শফফযণ: 

     (ক) স্থানীয়: 

    (খ) আভদাশনল্পমাগ্য: 

১০ প্রল্পয়াজনীয় উল্পমাগ-কফায শফফযণ: (শফদুেৎ, গ্যা, কটশরল্পপান, াশন, য়েঃশনস্কান, যাস্তা ইতোশদ) 

উল্পমাগ-কফায নাভ ংল্পমাল্পগয সুশফধা আল্পছ শক ? 

োঁ/না 

শনকটস্থ ংল্পমাগ উৎ ল্পত ম্ভাব্য 

দুযত্ব (শভটায/শক:শভ:) 

শফদুেৎ:   

গ্যা   

কটশরল্পপান   

যাস্তা   

াশন   

য়:শনষ্কান   

১১ কভৃংস্থান স্থানীয় (জন) শফল্পদশ (জন) কভাট (জন) 

পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা 

(ক) ব্যফস্থানা       

(খ) কভচৃাযী/শ্রশভক       

কভাট:       

১২ শফণন:  স্থানীয়----------------% যপ্তাশন-----------% 

১৩ কট্রড রাইল্পি নম্বয  প্রদানকাযী কর্তৃয: 

১৪ টিআইএন নম্বয: 

১৫ ক-অডাৃয/ব্যাংক ড্রাপট (ব্যাংল্পকয নাভ) নম্বয, তাশযখ  টাকায শযভাণ (মূরকশ ংযুি করুন)                   
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আশভ কঘালণা কযশছ কম, আভায জানাভল্পত ফশণতৃ তথ্যাফশর তে  ঠিক। 

 
 

          স্বাযয : 

নাভ  : 

দফী : (ব্যফস্থানা শযচারক/ব্যফস্থানা   

অংীদায/স্বত্ত্বাশধকাযী)  ীর 

 
 

কম কর কগজত্রাশদ জভা শদল্পত ল্পফ: 

ক)  ফস্ত্র শযদপ্তয ল্পত প্রদি শল্পেয শনফন্ধন আল্পফদন পযভ (পূযণকৃত)-২(দুই) কশ; 

খ) াফশরক/ প্রাইল্পবট শরশভল্পটড ককাম্পাশনয কযল্পত্র ইনকযল্পাল্পযন াটিশৃপল্পকট আটিলৃ্পকর অফ কভল্পভাল্পযন্ডাভ/ 

অংীদাশয প্রশতষ্ঠান ল্পর, অংীদাশয চুশিত্র এয তোশয়ত কশ-১(এক) কট; 

গ)  ংশিি ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/দপ্তয/কশভন/ংস্থায অনুভশত/ছািত্র (প্রল্পমাজে কযল্পত্র); 

ঘ)  কাযখানায জশভয ভাশরকানা ম্পশকতৃ দশরল্পরয(বািাকৃত জশভ/বফন ল্পর বািায চুশিনাভা) এয-১(এক) কট; 

ঙ)  শে স্থাল্পন কভাট ব্যয় টাকা ১০০ শভশরয়ল্পনয অশধক ল্পর কপ্রাল্পজট কপ্রাপাইর-১(এক) কট; 

চ)  ‘শযচারক’ ফস্ত্র শযদপ্তয এয ফযাফল্পয শনফন্ধন শপ-এয ক-অডাৃয/ব্যাংক ড্রাপট; 

ছ)  শে উল্পদ্যািাল্পদয নাভ, ঠিকানা, দফী  জাতীয়তায শফফযণ কাযখানায করটায কড প্যাল্পড-৩(শতন) কশ; 

জ)  কট্রড রাইল্পি-এয কশ; 

ঝ)  টিআইএন নদ ল্পত্রয (ারনাগাদ) কশ; 

ঞ) শল্পে গ্যা ব্যফ  হৃত ল্পর এভন শল্পেয কযল্পত্র শনফন্ধল্পনয জন্য আল্পফদল্পনয াল্পথ কল্পট্রাফাংরায অধীনস্থ গ্যা 

ককাম্পাশন ল্পত গ্যা প্রাশপ্তয শনশ্চয়তায ত্র/অনাশি ল্পত্রয-১(এক) কশ। 

ট)  শফদ্যভান শে প্রশতষ্ঠাল্পনয শনফন্ধল্পনয কযল্পত্র  উি শল্পে গ্যা ংল্পমাজল্পনয( ংশিি শফণন ককাম্পাশন ল্পত 

গ্যা যফযাল্পয শনশ্চয়তায ছািত্র/অনুভশত ল্পত্রয -১(এক) কশ দাশখর কযল্পত ল্পফ। 
 

শফেঃদ্রেঃ- ফস্ত্র শল্পেয শনফন্ধল্পনয জন্য আল্পফদন ল্পত্রয শত দাশখরকৃত কর কাগজত্র কাযখানায ব্যফস্থানা 

শযচারক/ব্যফস্থানা অংীদায/স্বত্ত্বাশধকাযী  এফং কগল্পজল্পটড/ংশিি ব্যাংক কর্তকৃ (ীরকৃত) স্বাযশযত  

তোশয়ত ল্পত ল্পফ। 

 

শনফন্ধন শপ (টাকা) : 

এক টাকা কথল্পক দ ককাটি ল্পর               ৫,০০০/- (াঁচ াজায ) টাকা।  

দ ককাটি এক কথল্পক পঁশচ ককাটি ল্পর       ১০,০০০/-(দ াজায) টাকা। 

পঁশচ ককাটি এক কথল্পক ঞ্চা ককাটি ল্পর    ২৫,০০০/-(পঁশচ াজায) টাকা। 

ঞ্চা ককাটি এক কথল্পক একত ককাটি ল্পর  ৫০,০০০/-(ঞ্চা াজায) টাকা। 

একত ককাটি টাকায অশধক ল্পর              ১,০০,০০০/-(এক রয) টাকা। 
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শনফন্ধনকৃত ফস্ত্র শে কাযখানায তথ্য ছক 

 
কযশজল্পিন নম্বয                        তাশযখেঃ  

    
০১। শে কাযখানায নাভেঃ  

     ফস্ত্র উ-খাল্পতয নাভেঃ-  

 

০২। শে কাযখানায অফস্থানেঃ- 

ভল্লা/গ্রাভ.......................................থানা.............................কজরা............................................

দাগ নং- খশতয়ান নং............................ কাশডং নং/কজএর নং...........................কপান নং ................  

অশপ ঠিকানােঃ- ভল্লা/গ্রাভ.................................................. উল্পজরা/থানা.................................. 

কজরা..................................কপান নং..............................।  

০৩। উল্পদ্যািা/উল্পদ্যািাল্পদয শফফযণেঃ  

ভাশরক/অংীদাশয/ব্যফস্থানা 

শযচারল্পকয নাভ  শতায /স্বাভীয নাভ 

ঠিকানা অশবজ্ঞতা জাতীয়তা 

ফতভৃান ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা 

    

 

০৪। শফশনল্পয়াগকৃত পূ ূঁশজয শফফযণ ( শভশরয়ন টাকায়) 

শফশনল্পয়াল্পগয খাত পূ ূঁশজয উৎ ফলৃ্পভাট 

শফশনল্পয়াগ 

কভাট 

শনজস্ব অথরৃগ্নী প্রশতষ্ঠান/ 

ব্যাংক 

কমৌথ উল্পোগ 

স্থানীয় 

মুদ্রায় 

তফল্পদশক 

মুদ্রায় 

স্থানীয় 

মুদ্রায় 

তফল্পদশক 

মুদ্রায় 

স্থানীয় 

মুদ্রায় 

তফল্পদশক 

মুদ্রায় 

স্থানীয় 

মুদ্রায় 

তফল্পদশক 

মুদ্রায় 
 

১। র্ভশভ          

২। দারান 

 ককাঠায 
শনজস্ব 

 
বািা          

৩। মন্ত্রাশত  যিাভ          
৪। শনভাৃণ ব্যয়          
৫। অন্যান্য শনধাৃশযত ব্যয়          

ফলৃ্পভাট =          

 
০৫। মন্ত্রাশত  উৎাদন যভতা (শফদ্যভান/ ংগৃীতব্য): 
 

মন্ত্রাশতয 

নাভ 

ংখ্যা ফাশলকৃ উৎাদন যভতা (রয অংল্পক) 

কভশট্রক দ্ধশতল্পত 

উৎাশদত 

ল্পণ্যয নাভ 

স্থানীয়বাল্পফ 

ংগৃীত 

আভদানী 

কৃত 

কভাট স্থানীয় 

মল্পন্ত্রয 

আভদানীকৃত 

মল্পন্ত্রয  

কভাট 
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০৬। কাঁচাভার ংিান্ত তথ্য: 
 

শল্পে ব্যফহৃত কাঁচাভাল্পরয 

শফফযণ 

ফাশলকৃ চাশদা (শভশরয়ন টাকায়) ফলৃ্পভাট 

স্থানীয় ফাজায শবশিক আভদানী কমাগ্য শযভাণ মূল্য 

শযভাণ মূল্য শযভাণ মূল্য   

যং যায়ন       

সুতা       

কাি       

খুচযা মন্ত্রাং       

অন্যান্য       

 

০৭। শনল্পয়াশজত জনশি: 
 

কভকৃতাৃ কভচৃাযী/শ্রশভক শফল্পলজ্ঞ ফলৃ্পভাট 

পুরুল ভশরা কভাট পুরুল ভশরা কভাট পুরুল ভশরা কভাট পুরুল ভশরা কভাট 

            

কভাটেঃ            

 

   

 

কাযখানা কর্তৃল্পযয 

স্বাযয, তাশযখ  ীরল্পভায 
 


