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ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 

ফাণী 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয গত ফছবযয ন্যায় ২০১৬-১৭ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ 

অতযন্ত আনর্িত।  

 

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

জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয 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  াট ভন্ত্রণারবয় তথা ফস্ত্র 

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

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

প্রর্তষ্ঠানগুবরাবত র্যাথীযা দয ভানফম্পদ র্ববফ গবড় উঠবছ। ফতিভাবন জদবয যপ্তার্ন আবয়য 83.38% 

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

জর্ড়ত। 

 

যকাবযয গৃীত নীর্তভারা  র্যকেনাবক কাবজ রার্গবয় ফস্ত্রখাবতয যপ্তার্ন ফাজায ম্প্রাযণ, 

তফবদর্ক মূদ্রা অজিন, র্যবফ যযা এফাং কভ িাংস্থান সৃর্িয ভােবভ ফাাংরাবদবক ২০২১ াবরয ভবে ভেভ 

আবয়য জদব উন্নীত কযায জযবত্র ফস্ত্র র্যদপ্তয গুরূত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  

 

র্যববল আর্ভ এ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয াপল্য কাভনা কযর্ছ াাার্ াংর্িি করবক ধন্যফাদ 

জানার্ে। 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্চযজীফী জাক। 

 

 

 

         (মুা. ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্) 
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প্রর্তভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয ২০১6-১7 অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। 

এ প্রর্তবফদবনয ভােবভ াংর্িি কবর ফস্ত্র র্যদপ্তবযয গুরুত্ব  কাম িক্রভ ম্পবকি একটি সুস্পি ধাযণা াবফ ফবর 

আা কর্য। 

 

ফস্ত্র র্ে জদবয অথ িননর্তক উন্নয়ন  কভ িাংস্থান সৃর্িবত মূখ্য ভূর্ভকা ারন কযবছ। ফতিভান যকাবযয 

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

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

কর্তিয র্াবফ ফস্ত্র র্যদপ্তয তথা ফস্ত্র  া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  ততর্য জাাক র্বেয মাফতীয় কাজ ম্পাদন 

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

প্রমৄর্িগত র্দক র্নবদ িনা র্দবয় মাবে। জ উবিবে ফস্ত্র র্ে াংর্িি জিকবাল্ডায র্ফর্জএভইএ, র্ফবকএভইএ, 

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

প্রদান র্নর্িত কযা বয়বছ। 

  

জদবয ফস্ত্র র্বেয দয জনফর সৃর্ি  জালক কর্তিবযয জফাজক আবযা গর্তীর কযায রবযয নতুন ফস্ত্র 

আইন প্রণয়বনয কাজ প্রায় জল ম িাবয় যবয়বছ। ফস্ত্র র্যদপ্তয জদবয ফস্ত্রখাবত র্ক র্যভাণ দয জনফর প্রবয়াজন 

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

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

র্ফবদব যপ্তার্ন কযা মায় জ র্ফলবয় যকায ইবতাভবে মৄবগাবমাগী র্দ্ধান্ত গ্রণ কবযবছ।  

 

আর্ভ আা কর্য, ফস্ত্র খাবতয উন্নয়বনয ভােবভ জার্তয আথ ি-াভার্জক মৃর্দ্ধ 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 প্রকানায াবথ জর্ড়ত ফস্ত্র 

র্যদপ্তবযয াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

 

 

 

(র্ভজিা আজভ, এভর্) 
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র্চফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

 

  জদবয অথ িননর্তক, াভার্জক এফাং র্যবফগত উন্নয়বন ফস্ত্র  াট খাবতয ভূর্ভকা অর্যীভ। র্ফবলত: 

গ্রাভীণ দার্যদ্র র্ফবভাচন এফাং কভ িাংস্ান সৃর্িবত ফস্ত্র খাবতয যবয়বছ অাভান্য অফদান। ফস্ত্র খাবতয াপল্য অজিবন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য জনর্তবত্ব ফস্ত্র র্যদপ্তয গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। 

 

তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩) এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয স্বাযর্যত 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয আফর্েক জকৌরগত উবিে জভাতাবফক প্রর্তফছয একটি ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা 

কযায র্নবদ িনা যবয়বছ। ফর্ণ িত আইন  জকৌরগত উবিে ফাস্তফায়বনয অাং র্ববফ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রকাবয এ উবযাগ প্রাংনীয়। 

 

জদবয র্োয়ন, কভ িাংস্থান  যপ্তার্ন বৃর্দ্ধবত ফস্ত্রখাত গূরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। জদবয ধাযাফার্ক 

যপ্তার্ন বৃর্দ্ধবত ফস্ত্রখাবতয াপল্য উবেখবমাগ্য ম িাবয় জৌৌঁবছবছ। ফতিভাবন জদবয জভাট যপ্তার্ন আবয়য প্রায় 

83.38% ফস্ত্রখাত জথবক অর্জিত য়। ফতিভান যকায ফস্ত্রখাবত নানামূখী কভ িসূচী গ্যণ কবযবছ। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্যদ িনকাবর এ খাবতয উন্নয়বন গূরুত্বপূণ ি যাভ ি র্দবয়বছন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

র্নবদ িনা অনুমায়ী ফস্ত্রখাতবক র্নযাদ  প্রর্তবমার্গতাযভ কবয গবড় তুরবত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় র্নযরবাবফ 

কাজ কবয মাবে। 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বয ফস্ত্রখাবতয জালক কর্তিবযয দার্য়ত্ব ারন কযবছ। র্ফবল 

কবয জফযকার্য ফস্ত্রখাবতয ক্রভফধ িভান উন্নয়বন বমার্গতা প্রদান কযা ফস্ত্র র্যদপ্তয তথা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

কাজ। ফতিভাবন ফস্ত্রখাবতয প্রবয়াজনীয় াংস্কায  াংর্িি জিকবাল্ডাযগবণয বমার্গতা বৃর্দ্ধয রবযয ফস্ত্র আইন, 

২০১7 অনুবভাদবনয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িবত র্স্থর্যকৃত র্বন, র্ভন  জকৌরগত 

উবিবেয উয র্বর্ত্ত কবয ভন্ত্রণারয়  এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায কাম িাফরী র্নধ িাযণ কযা বয়জছ। ভন্ত্রণারয়  

আতাধীন দপ্তয/াংস্থায় সুান প্রর্তষ্ঠায জন্য তথ্য প্রদান কভ িকতিা র্নবয়াগ, র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন, অর্ববমাগ 

গ্রণ  র্নষ্পর্ত্ত এফাং তনর্তকতা উন্নয়বনয দবয গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

আভায র্ফশ্বা ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১6-১7 এ উস্ার্ত তথ্য-উাত্ত এ র্যদপ্তবযয 

ার্ফ িক কাম িক্রবভয প্রর্তপরন। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১6-১7 এয প্রকানা ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাবজয গর্তীরতায 

অনন্য স্মাযক বয় থাকবফ-আর্ভ এ প্রতযাা ব্যি কর্য। 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয এ উবযাবগয াবথ াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

 

 

 

 

(জভা: পয়জুয যভান জচৌধুযী) 

র্চফ 
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র্যচারক 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

মুখফন্ধ 
 

অনার্দকার বতই ফস্ত্র র্বে ফাাংরাবদবয সুনাভ র্ছর জগর্িখ্যাত ভর্রন বত শুরু কবয াবরয জাভদানী 

আয জফনাযী এ জদবয ফস্ত্র র্বেয জগৌযবফাজ্জ্বর ঐর্তবযয ধাযক  ফাক। ইউবযাব র্ে র্ফপ্লবফয বয প্রমৄর্ি 

মখন স্তচার্রত বত মন্ত্রচার্রত বয় জগর তখন াযা র্ফবশ্ব জাাক র্বেয র্ফপ্লফ বরা। এযই াত ধবয আর্য 

দবক ািাবতযয জদগুবরাবত জাাবকয চার্দা জভটাবত জদব গাবভ িন্ট তথা ততর্য জাাক র্বেয জগাড়াত্তন। 

মাবদয াবত এই জগাড়াত্তন জই প্রর্তষ্ঠানই বরা ফস্ত্র র্যদপ্তয, মা ১৯৭৮ াবর তৎকারীন র্ে ভন্ত্রণারবয়য 

অধীবন সৃর্ি য়। এযয ১৯৯০ ার ম িন্ত জদবয ক্রভফধ িভান ততর্য জাাক  ফস্ত্র র্ে খাবতয প্রায এ দপ্তবযয 

াত ধবযই। ২০১6-১7 অথ িফছবয ফতিভাবন ততর্য জাাক খাত বত এ জদবয যপ্তার্ন আয় ৮3.38%। ততর্য 

জাাক যপ্তার্ন বয়বছ ২9.05 র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায । ফতিভান যকায এ খাবতয যপ্তার্ন ২০২১ াবর ৫০ র্ফর্রয়ন 

ভার্কিন ডরাবয র্নবয় মায়ায রযযভাত্রা র্নধ িাযণ কবযবছ।  

 

ফস্ত্র র্ে খাবত ফতিভাবন ৯০৪০টি কাযখানা যবয়বছ। এ কাযখানাগুবরাবত দয জনফর যফযাবয কাজ এ 

দপ্তযই কবয থাবক। জলায জরবববর দয জনফর ততর্যয জন্য জদবয ৪০টি জজরায় ৪০টি জটক্সটাইর জবাবকনার 

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

কযবছ। র্ফর্বন্ন জজরায় আবযা জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থাবনয কাজ চরবছ। র্ভড জরবববরয দয 

জনফর ততর্যয জন্য ফতিভাবন ০6টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট যবয়বছ। জখান জথবক প্রর্তফছয ৩০০ জন এয অর্ধক 

র্ডবপ্লাভা জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায/ র্ডবপ্লাভা জুট জটকবনারর্জি া কযবছ। এছাড়া আবযা ০6টি র্ডবপ্লাভা জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট স্থাবনয কাজ চরভান যবয়বছ। এর্ক্সর্কউটিব জরবববর দয জনফর সৃর্িয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তযাধীন ০৬টি 

র্ফএর্ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যবয়বছ। এ কর প্রর্তষ্ঠান বত প্রর্তফছয প্রায় ৩০০ জন এয অর্ধক 

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ায জফয বে। আবযা ০৩টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থাবনয কাজ চরভান। এছাড়া  

র্ফর্জএভইএ, র্ফবকএভইএ, র্ফটিএভএ’ জিকবাল্ডবযয যাভ ি অনুাবয Need Based কার্যকুরাভ প্রণয়বন 

াংর্িি কর্তিয বমার্গতা কবয থাবকন। 

 

ফস্ত্রখাতবক আবযা জটকই  গর্তীর কযবত ফস্ত্র আইন, ২০১৭ প্রণয়বনয কাজ জল ম িাবয় যবয়বছ। ফস্ত্র 

র্বেয জালক কর্তিবযয কাজ অনরাইবনয ভােবভ ম্পন্ন কযা বে। এছাড়া জালক কর্তিবযয কাবজয জন্য 

র্নবয়ার্জত জনফর াংকট রাঘবফ ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীত কযায কাজ প্রায় জল ম িাবয় যবয়বছ।  

এ কর কাজ ম্পন্ন বর ফস্ত্র র্ে খাবতয জফক র্ববফ ফস্ত্র র্যদপ্তয আবযা সুচারুরূব দার্য়ত্ব ারন কযবত 

াযবফ। ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১6-১7 অথ িফছবযয ম্পার্দত কাম িাফরী র্নবয় এ প্রর্তবফদনটি প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

প্রকার্ত তথ্যাফরী ফস্ত্রখাবতয াবথ াংর্িি জিকবাল্ডাযবদয জন্য ায়ক বফ এফাং র্যদপ্তবযয কাম িক্রভ  

অগ্রমাত্রা ম্পবকি সুস্পি ধাযণা ায়া মাবফ।       

 

 

 

(জভাাম্মদ ইভাইর) 

অর্তর্যি র্চফ 
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ফস্ত্র র্যদপ্তয 

১. টভূর্ভ: 
 

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 প্রমৄশিশফল্পদয 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 ফাংরাল্পদ 

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 ৪০। 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 কাশযগশয 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 াল্পর 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) 



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

7 

 

শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। এছািা প্রকল্পেয ভােল্পভ স্থাশত (৬) কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদল্প ২০১৬ ার কথল্পক শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককাল্প ৃশযাথী বশত ৃকযা 

ল্পয়ল্পছ। পল্পর ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয অধীল্পন ফতভৃাল্পন চালু কভাট কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজয ংখ্যা ০৬(ছয়)টি। 

চালু ০৬ টি কটক্সটাইর ইনশিটিউট কথল্পক ০৪টিল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ কযায় 

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

অনুল্পভাশদত য় এফং ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ ২য় শপল্পট 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, ফশযার 

এফং নতুন ০৩(শতন)টি শনল্পয় ফতভৃাল্পন ইনশিটিউল্পটয ংখ্যা ০৬(ছয়)। এছািা কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুল্পয 

শনয়শভত শপল্পটয াাাশ ২য় শপল্পটয ভােল্পভ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী ককাল্প ৃশযাথী বশত ৃকযা 

ল্পি।  

 

 ১৯৯৬ াল্পর একটি প্রকল্পেয ভােল্পভ 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। ফতভৃাল্পন ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয অধীল্পন ৪০টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার 

ইনশিটিউল্পট এএশ কবাল্পকনার কটক্সটাইর ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। অথাৃৎ ফস্ত্র খাল্পত ভানফ ম্পদ উন্নয়ল্পন দয 

জনফর সৃশিয জন্য ফস্ত্র শযদপ্তয শনযরবাল্পফ কাজ কল্পয মাল্পি। 

 

২. র্বন: 
 

             শনযাদ, শিারী  প্রশতল্পমাশগতা যভ ফস্ত্র খাত।  

 

৩. র্ভন: 
 

            ফস্ত্র কাশযগশয শযায ায বৃশদ্ধ এফং কফযকাশয ফস্ত্র শেল্পক ায়তায ভােল্পভ এ খাল্পতয অগ্রগশত াধন। 

 

৪. জকৌরগত উবিবেমূ (Strategic Objectives): 
 

 ৪.১ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয জকৌরগত উবিেমূ: 
 

(ক) ফস্ত্রখাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

(খ) ফস্ত্র র্যা প্রর্তষ্ঠান াংর্িি প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ত্বযার্িত কযা; 

(গ) ফস্ত্র শল্পেয উন্নয়ল্পন ল্পমাশগতা কজাযদাযকযণ। 

 

৪.২ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আফর্েক জকৌরগত উবিেমূ: 
 

(ক) দযতায ল্পে ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ন; 

(খ) দযতা  তনশতকতায উন্নয়ন; 

(গ) তথ্য অশধকায  স্বপ্রল্পণাশদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

(ঘ) কাম িদ্ধর্ত  কফায ভাল্পনান্নয়ন; 

(ঙ) কভ ৃশযল্পফ উন্নয়ন; 

(চ) আশথকৃ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
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5. জনফর:  
 

 অনুবভার্দত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্য 

দ 

ফস্ত্র শযদপ্তয  (যাজস্ব খাতভূি) ৮৫৪ 659 195 

অস্থায়ীবাবফ ফছযর্বর্ত্তক াংযযণ ২৫৫  144 ১11 

“৬টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউটজক আধুর্নকীকযণ” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকে 142 119 23 

“এিাফর্রবভন্ট অফ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট এন্ড র্য-জর্ফর্রবটন 

অফ জেইন্ড োইফার এন্ড নন-োইফার ম্যানায়ায ইন র্চটাগাাং র্রোট” 

ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকে 

২৯ ২৫ ০৪ 

“১০টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকে ১৫১ ১৩1 20 

জভাট = 1431 1078 353 

 

 

 
 

5.1 জনফবরয র্ফফযণ: 
 

ক্র: 

নাং 

বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

১ র্যচারক স্থায়ী ১ ১ - 

২ অেয স্থায়ী ৬ 3 3 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৩ অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৪ বমাগী অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ 10 - 

৫ উ-র্যচারক (প্রান) স্থায়ী ১ - ১ 

৬ উ-র্যচারক (কার্যগর্য) স্থায়ী ৮ 4 4 

৭ উ-র্যচারক (জর্য  র্যিঃ) স্থায়ী ১ 1 - 

৮ কাযী অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ 8 2 

৯ কাযী অোক (নন-কার্যগর্য) অস্থায়ী ৫ ২ ৩ 

১০ কাযী অোক  (জভকার্নকযার) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 
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ক্র: 

নাং 

বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

১১ কাযী অোক (ইবরকর্েকযার) অস্থায়ী ৫ ৩ ২ 

১২ কাযী অোক (পযান এন্ড র্ডজাইন) অস্থায়ী ৫ 1 4 

১৩ কাযী অোক (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 

১৪ চীপ  ইন্সোটয স্থায়ী ১৮ 4 14 

১৫ চীপ ইন্সোটয (নন-জটক) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

১৬ 

 

সুার্যনবটনবডন্ট স্থায়ী ২৮ 14 14 

অস্থায়ী ১১ ৭ ৪ 

১৭ প্রবকৌরী (র্র্বর) অস্থায়ী ১ ১ - 

১৮ জপ্রাগ্রাভায অস্থায়ী ১ - 1 

১৯ কাযী র্যচারক (প্রান) স্থায়ী ৩ ১ ২ 

২০ কাযী র্যচারক (কার্যগর্য) স্থায়ী ১৫ 10 5 

২১ কাযী র্যচারক (জর্য) স্থায়ী ১ - 1 

২২ র্যাংখ্যান কভ িকতিা স্থায়ী ১ ১ - 

২৩ ভিয়কাযী স্থায়ী ১ ১ - 

২৪ প্রবালক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ৩৮ 13 25 

২৫ প্রবালক (নন-কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ 7 3 

2৬ প্রবালক (পযান এন্ড র্ডজাইন) অস্থায়ী ৫ 4 1 

2৭ প্রবালক (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী ১ 1 - 

২৮ জপাযম্যান অস্থায়ী ২৫ 9 16 

২৯ ইন্সোটয (কার্যগর্য) স্থায়ী ৩৪ 14 20 

অস্থায়ী ১২ 8 4 

৩০ ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) স্থায়ী ১২ ৯ ৩ 

৩১ ইন্সোটয (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী 6 ৩ 3 

৩২ জযর্জষ্ট্রায অস্থায়ী 6 ৫ 1 

৩৩ কাযী জপ্রাগ্রাভায অস্থায়ী 1 - 1 

3৪ র্াফ যযণ কভ িকতিা অস্থায়ী 1 - 1 

৩৫ ইন্সোটয (র্ডটিআই) স্থায়ী ২৪ 6 18 

৩৬ জুর্নয়য ইন্সোটয (কার্যগর্য) স্থায়ী ২৮ ২৬ ২ 

অস্থায়ী 32 ২১ 11 

3৭ জুর্নয়য ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) স্থায়ী ১২ 8 4 

অস্থায়ী 6 ৫ 1 

৩৮ র্পর্জকযার ইন্সোটয অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৩৯ প্রার্নক কভ িকতিা অস্থায়ী ৫ 1 4 

৪০ পবটা জটকর্নর্য়ান অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৪১ উ-কাযী প্রবকৌরী (ইবরকর্েকযার) অস্থায়ী ১ - ১ 
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ক্র: 

নাং 

বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

৪২ জুর্নয়য ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) (র্ফজ্ঞান) অস্থায়ী ২ 2 - 

৪৩ কাযী র্যক (বালা) স্থায়ী ৫৬ ৫6 - 

অস্থায়ী ২৪ ২৪ - 

৪৪ কাযী র্যক (র্ফজ্ঞান) স্থায়ী ২৮ ২৮ - 

অস্থায়ী ১২ ১0 2 

৪৫ র্যদ িক স্থায়ী ১ ১ - 

৪৬ ইন্সবটয স্থায়ী ১৭ 13 4 

৪৭ সুাযবাইজায স্থায়ী ১৪ ১3 1 

৪৮ কাযী প্রর্যক স্থায়ী ১০ ১০ - 

৪৯ কাযী ইন্সোটয স্থায়ী ২৪ ২৩ ১ 

অস্থায়ী 1 1 - 

৫০ প্রধান কাযী স্থায়ী ১ ১ - 

৫১ ড্রাপটম্যান স্থায়ী ১ ১ - 

৫২ াঁট র্রর্কায কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয স্থায়ী ১ ১ - 

৫৩ 

 

র্াফ যযক স্থায়ী ৭ 6 1 

অস্থায়ী ২ 2 - 

৫৪ জটইরায ভািায স্থায়ী ৩৪ 34 - 

অস্থায়ী ১৩ ১২ ১ 

৫৫ 

 

কযার্য়ায স্থায়ী ১ ১ - 

অস্থায়ী ৪ 1 3 

৫৬ উচ্চভান কাযী স্থায়ী ২৩ 22 1 

৫৭ াঁট মুদ্রাযর্যক কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয স্থায়ী ১০ 9 1 

৫৮ 

 

উচ্চভান কাযী কাভ র্াফ যযক স্থায়ী ৩৪ 28 6 

অস্থায়ী ১২ ১১ ১ 

৫৯ অবযথ িনাকাযী স্থায়ী ১ ১ - 

৬০ জকয়ায জটকায স্থায়ী ১ ১ - 

৬১ 

 

আটি িি র্ডজাইনায স্থায়ী ৬ ৬ - 

অস্থায়ী ১ - ১ 

৬২ 

 

জিায র্কায/জকয়ায জটকায ফনাভ জিায র্কায স্থায়ী ৬ 6 - 

অস্থায়ী ১ 1 - 

৬৩ রাইবেযীয়ান (জটক্সিঃ ইনর্িিঃ/জটক্সিঃ ইর্িিঃ কবরজ) স্থায়ী ৬ ৬ - 

৬৪ 

 

অর্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায মুদ্রাযর্যক স্থায়ী ৭৬ 51 25 

অস্থায়ী ৩ ১ ২ 

৬৫ অর্প কাযী কাভ ডাটা প্রবয অস্থায়ী ১০ ৮ ২ 

৬৬ আটি িি কাযী স্থায়ী ১ ১ - 
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ক্র: 
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ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

৬৭ 

 

র্াফ কাযী স্থায়ী ৪ - 4 

অস্থায়ী ১ - 1 

৬৮ র্াফ কাযী কাভ-কযার্য়ায স্থায়ী ২ - 2 

৬৯ রাইবেযীয়ান (প্রধান কাম িারয়) স্থায়ী ১ ১ - 

৭০ 

 

ড্রাইবায স্থায়ী ৪ ৪ - 

অস্থায়ী ১4 9 5 

৭১ জরায স্থায়ী ৬৩ 44 19 

৭২ দয চারক স্থায়ী ৬ ৫ ১ 

৭৩ 

 

ইবরকর্ের্য়ান স্থায়ী ৬ 4 2 

অস্থায়ী ১ 1 - 

৭৪ ম্যাকার্নক্স স্থায়ী ২৮ ২৭ ১ 

অস্থায়ী ১২ ১০ ২ 

৭৫ জটকর্নকযার এযার্িযান্ট স্থায়ী ১৭ ১৭ - 

অস্থায়ী ৫৯ ৫8 1 

৭৬ ল্যাফবযটযী এযার্িযান্ট স্থায়ী ২৮ 19 9 

অস্থায়ী ২১ ১8 3 

৭৭ পবটাকর্য়ায (ডুর্প্লজকটিাং জভর্ন অাবযটয) স্থায়ী ১ - 1 

৭৮ শ্রর্ভক কার্যগয স্থায়ী ৪ ৪ - 

৭৯ কর্ম্পউটায অাবযটয অস্থায়ী ১১ 9 2 

৮০ র্, এ কাভ াটর্রর্কায অস্থায়ী ১ - ১ 

৮১ প্যাটাণ ি র্ডজাইনায অস্থায়ী ৫ 1 4 

৮২ রাইবেযী এযার্বটন্ট অস্থায়ী ৯ 6 3 

৮৩ ফয়রায অাবযটয অস্থায়ী ৫ 2 3 

৮৪ কাব িন্টায অস্থায়ী ১ - ১ 

৮৫ াম্প অাবযটয অস্থায়ী ৯ 8 1 

৮৬ অর্প ায়ক (এভএরএএ) স্থায়ী ৫২ 34 18 

অস্থায়ী 74 71 3 

৮৭ র্নযাত্তা প্রযী (তন প্রযী কাভ-দাবযায়ান) স্থায়ী 12 10 2 

অস্থায়ী 59 55 4 

৮৮ ফাবুর্চ ি (াঁচক) স্থায়ী ৬ 5 1 

অস্থায়ী 1 1 - 

৮৯ কাযী াঁচক স্থায়ী ৬ 5 1 

৯০ ভারী ফনাভ ঝাড়ুদায স্থায়ী ৬ 6 - 

৯১ গাবড িনায অস্থায়ী 10 9 1 

92 জাবির ফয় অস্থায়ী 15 13 2 
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ক্র: 

নাং 
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প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 
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কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

93 র্যেন্নতা কভী (ঝাড়ুদায) অস্থায়ী ৬ ৬ - 

94 র্যেন্নতা কভী (সুইায) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

ফ িবভাট= ১৪31 ১০78 3৫3 

 

5.2 জনফবরয প্রবযন-২০১৮:  
 

ক্র: নাং  অনুবভার্দত দ 

১ এনাভ কর্ভটি অনুবভার্দত জনফর+অনুবভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাবভা ২০০৫ 826 

২ অস্থায়ীবাল্পফ ফছযশবশিক ংযযণ 255 

৩ যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত 172 

৪ অস্থায়ীবাবফ যাজস্বখাবত সৃর্জত 4 

৫ দয দপ্তয, র্ফবাগীয়  জজরা দপ্তয 129 

৬ ফস্ত্র র্যদপ্তয অর্ধদপ্তবয স্থানান্তর্যত বর 84 

৭ চরভান প্রকেমূ ফাস্তফার্য়ত বর 1102 

৮ ১০টি টির্বআই স্থান প্রকে-এয স্থানান্তয জমাগ্য দ 151 

৯ ৪টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকে (জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তিক ম্মর্তপ্রাপ্ত) 102 

১০ র্ঝনাইদ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান প্রকে (জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তিক 

ম্মর্তপ্রাপ্ত) 

74 

কভাট = 2899 

 

 

৮২৬

২৮৯৯

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

৩৫০০

ফতভৃান দ ২০১৮ াল্পরয দ
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৬. প্রার্নক কাঠাবভা:  
 

অর্প াংখ্যা 

প্রধান কামাৃরয়  ১টি 

শফবাগীয় কামাৃরয়  ৪টি 

কজরা কামাৃরয়  ২টি 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ  6টি 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট  6টি 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট  ৪0টি 

 

৬.১ প্রধান কাম িারয়: ফস্ত্র র্যদপ্তয  

প্রধান কাম িারয় 

র্ফটিএভর্ 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 র্ফবাগীয় কাম িারয়: ০৪টি  
 

ক্র: নাং র্ফবাগীয় কাম িারয় 

১ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ৩০, শভযপুয কযাড, ঢাকা-১২০৫, কপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, যকার্য কাম© বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, জপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ৩৫৭ শনযারা আফাশক এরাকা, শনযারা, খুরনা, জপান-০৪১-৭২১৯৪০ 

৪ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ৩১৫, কাশজাটা (র্ততীয় তরা), যাজাী, কপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 
 

 

 

৬.৩ জজরা কাম িারয়: ০২টি  
 

ক্র: নাং জজরা কাম িারয় 

1 কজরা ফস্ত্র শযদপ্তয, শদরারপুয, াফনা, কপান : ০৭৩১-৬৬০৭৬ 

2 কজরা ফস্ত্র শযদপ্তয, আকুয-টাকুয ািা, টাংগাইর দয, টাংগাইর, কপান: ০৯২১-৬৩৬৮৪ 

 

৬.৪ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: ০৬টি  
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

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 
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৬.5 জটক্সটাইর ইনর্িটিউট: ০6টি 
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

1 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর  (কটক্সটাইর  জুট কটকল্পনারজী)  

2 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয (২য় শপট) 

3 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, ফশযার 

4 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ 

5 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, যংপুয 

6 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাল্পটায 

 

 

৬.6 জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট: ৪0টি 
 

ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ 

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, মুশন্পগি 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 

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 
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6.7 ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আতাধীন কাম িারয়/র্যা প্রর্তষ্ঠানমূবয জজরার্বর্ত্তক অফস্থান: 
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৭. প্রধান কাম িাফরী: 

  

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাম িাফরীবক মূরত: র্তন বাবগ র্ফবি কযা মায়: 

 দয জনফর সৃর্িয কাজ; 

 ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বনয প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

     জালক কর্তিবযয কাজ। 

 

৭.১ দয জনফর সৃশি:  
 

 শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং শডগ্রীয ভােল্পভ এশক্সশকউটিব করল্পবল্পরয কটক্সটাইর ইশিশনয়ায ততশয 

কযা; 

 শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ শডগ্রীয ভােল্পভ ভেভ করল্পবল্পরয কটক্সটাইর কটকল্পনারশজি ততশয কযা; 

 শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারজীয ভােল্পভ াট শল্পেয জন্য দয জুট কটকল্পনারশজি ততশয কযা; 

 এএশ (কবাল্পকনার) (কটক্সটাইর) ককাল্পযৃ ভােল্পভ কলায করল্পবল্পরয দয জনফর ততশয কযা। 

 

  
 

যায়ন ব্যফার্যক ক্লাব র্যাথীগণ 

 

রাইবেযীবত াঠযত র্যাথীগণ 

 

৭.২ ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্যা প্রর্তষ্ঠানমূব চালু জকা িমূ: 

 

৭.২.১ র্ফএর্ ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং জকা ি:  
 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয অধীল্পন চালু ০৬(ছয়)টি কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শফএশ 

ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি কল্পরল্পজ অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা ১২3 এফং কটকল্পনারশজ/ 

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

কমাগ্যতা শনম্নরূ : 
 

(1) এএশ এফং এইচএশ যীযায় শফজ্ঞান শফবাল্পগ উবয় যীযায় প্রল্পতেকটিল্পত ন্যেনতভ 3.5০ কগ্রড ল্পয়ে  

থাকল্পর আল্পফদন কযল্পত াযল্পফ। তল্পফ এইচএশ যীযায় গশণত, দাথ,ৃ যায়ন  ইংল্পযজীল্পত কভাট কগ্রট 

ল্পয়ে কভল্পয 15.00 কল্পত ল্পফ। উল্পযাি শফলয়মূল্প আরাদাবাল্পফ ন্যেনতভ 3.0০ কগ্রড ল্পয়ে 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। 
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৭.২.২ র্ডবপ্লাভা ইন জটক্সটাইর জটকবনারর্জ  র্ডবপ্লাভা ইন জুট জটকবনারর্জ জকা ি:  
  

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 এএর্ (জবাবকনার) (জটক্সটাইর) জকা ি:  
 

 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।  

 

ংল্পযল্প: 

  

র্ফফযণ 
জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ 
জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

জটক্সটাইর জবাবকনার 

ইনর্িটিউট 

ংখ্যা ০৬টি ০৬টি ৪০টি 

ককা ৃ
শফএশ ইন কটক্সটাইর  

ইশিশনয়াশযং 

শডল্পলাভা ইন কটক্সেঃ কটক:/ 

শডল্পলাভা ইন জুট কটক: 

এএশ কবাকেঃ 

(কটক্সটাইর) 

কভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বশতযৃ কমাগ্যতা এইচএশ (শফজ্ঞান)/ভভান এএশ/ভভান কজএশ/কজশডশ 

অনুল্পভাশদত আন 

ংখ্যা (প্রশতটিল্পত) 

১২3  

( ৩টি আন ংযশযত) 

১২০ 

( ৫৬টি আন ংযশযত) 

১২০ (প্রশত কট্রল্পড ৩০ জন 

কল্পয) 

 

8. শযা প্রশতষ্ঠানমূ কথল্পক ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয উিীণ ৃ র্যাথীবদয তথ্য: 

 

8.১ র্ফএর্: 
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, চট্টগ্রাভ  61 ৬1 100% 

২ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা 74 71 95.95% 

৩ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জনায়াখারী ৫৪ ৫৪ ১০০% 

৪ ফঙ্গফন্ধু জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, টাাংগাইর 73 69 94.52% 

৫ ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ফর্যার 

71 71 100% 

                                   ফ িবভাট = 333 326 97.90% 
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8.২ র্ডবপ্লাভা (জটক্সটাইর+জুট): 
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর ইনর্িটিউট যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, টাাংগাইর জটক্সিঃ-94 জটক্সিঃ-92 জটক্সিঃ-97.87% 

জুটিঃ-72 জুটিঃ-72 জুটিঃ-১০০% 

২ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয 75 75 100% 

৩ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, ফর্যার 89 86 96.63% 

                                             উ-জভাট = জটক্সিঃ-২58 জটক্সিঃ-২53 98.06% 

জুটিঃ-72 জুটিঃ-72 ১০০% 

                                              ফ িবভাট = 330 325 98.48% 

 

 

 
 

 

  

চট্টগ্রাভ াফনা কনায়াখারী টাংগাইর ফশযার

61

74

৫৪

73 71

৬১

71

৫৪

69 71

যীযাথী উিীণ ৃ
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8.৩ এএর্: 
 

ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাঙাভাটি 70 49 70% 

২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নাযায়ণগি 68 59 86.76% 

৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কুর্ভো 41 41 100% 

৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, রযীপুয 77 68 88.31% 

৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, চট্টগ্রাভ 71 67 94.37% 

৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্ফ-ফার্ড়য়া 44 38 86.36% 

৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, গাজীপুয 70 47 67.14% 

৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ভয়ভনর্াং 118 99 83.90% 

৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ভাদাযীপুয 79 73 92.41% 

১০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, মুর্ন্সগি 72 67 93.06% 

১১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নযর্াংদী 39 34 87.18% 

১২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জাভারপুয 101 73 72.28% 

১৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্বযাজপুয 42 15 35.71% 

১৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফাবগযাট 60 57 95% 

১৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, খুরনা 68 65 95.59% 

১৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ঝারকাঠি 39 33 84.62% 

১৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, মবায 66 45 68.18% 

১৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কুর্িয়া 47 39 82.98% 

১৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফযগুনা 89 87 97.75% 

২০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, টুয়াখারী 45 45 100% 

২১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নাবটায 53 42 79.25% 

২২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাজাী 52 51 98.08% 

২৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, াফনা 120 120 100% 

২৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফগুড়া 51 37 72.55% 

২৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাংপুয 62 50 80.65% 

২৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয 82 76 92.68% 

২৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ঠাকুযগাঁ 49 44 92.80% 

২৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জগাারগি 113 108 95.58% 

২৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফািযফান 87 66 75.86% 

৩০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় 63 56 88.89% 

৩১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ভার্ণকগি 97 69 71.13% 

৩২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, টাাংগাইর 125 106 84.80% 

  



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

20 

 

ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

৩৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্কবাযগি 101 90 89.11% 

৩৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, পর্যদপুয 97 91 93.81% 

৩৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জনায়াখারী 81 72 88.89% 

৩৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কক্সফাজায 111 106 95.50% 

৩৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্যাজগি 111 89 80.18% 

৩৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, গাইফান্ধা 108 100 92.60% 

৩৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নগাঁ 59 56 94.92% 

৪০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, চাঁাইনফাফগি 56 44 78.57% 

                                              জভাট= 2984 2574 86.26% 

 

সূত্র: ফাাংরাবদ কার্যগর্য র্যা জফাবড িয প্রাপ্ত পরাপর অনুমায়ী 

 

 

 

9. ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বন প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন: 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তয ফস্ত্র র্বেয জন্য প্রবয়াজনীয় দয জনফর যফযা কযায র্নর্ভবত্ত চার্দা অনুমায়ী জটক্সটাইর 

র্যা প্রর্তষ্ঠান স্থাবন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকে গ্রণ কযবছ  ফাস্তফায়ন কযবছ। ফস্ত্র র্যদপ্তবয 2016-17 অথ িফছবয 

১2টি উন্নয়ন প্রকে চরভান র্ছর। চরভান প্রকেগুবরায ভােবভ ৩টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (জগাারগি, 

যাংপুয  জাভারপুয)  6টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট (খুরনা, কবারা, জাভারপুয, নগাঁ, শযাজগি  সুনাভগি) 

স্থার্ত বফ। এছাড়া ২০১৭-১৮ অথ িফছবয 4টি প্রকে (১টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 2টি জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট, ১1টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট) গ্রণ কযায র্যকেনা যবয়বছ। 
 

যীযাথী উিীণ ৃ
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ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী গত 26.05.2017 তার্যবখ “কখ াশনা শফএশ-ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, 

জাভারপুয” র্যদ িন কবযন 

  

9.১ চরভান প্রকেমূবয র্ফফযণ: 

 

9.১.১ প্রকবেয নাভ : “জফগভগি জটক্সটাইর ইনর্িটিউটবক জফগভগি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরবজ উন্নীতকযণ” ীলকৃ প্রকে 
 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফস্ত্র শযদপ্তয 

প্রকে এরাকা : র্ফবাগ                     জজরা                          উবজরা 

  চট্টগ্রাভ                 কনায়াখারী                       কফগভগি 

ফাস্তফায়ন কার 

(ক) মূর (অনুল্পভাশদত)  

(খ) ব্যয় বৃশদ্ধ ব্যশতল্পযল্পক ভয় বৃশদ্ধ 

(গ) ১০% ব্যয় বৃশদ্ধ  ংল্পাশধত           

(ঘ)  ২য় ংল্পাশধত 

(ঙ) ব্যয় বৃশদ্ধ ব্যশতল্পযল্পক ভয় বৃশদ্ধ           

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

জুরাই, ২০১০ - জুন, ২০১২  

জুরাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩ 

জুরাই, ২০১০ - জুন, ২০১৫ 

জুরাই, ২০১০ - শডল্পম্বয, ২০১৬ 

জুরাই, ২০১০ - জুন, ২০১৭ 

২০১৬-১৭ অথ িফছবয এর্ডর্বত ফযাি 

২০১৬-১৭ অথ িফছবয আযএর্ডর্বত ফযাি 

: 

: 

৯০৬.০০ রয টাকা 

৮৫৬.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছবয ব্যয় : ৮৪০.৬৩ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছবয অগ্রগর্ত : আর্থ িক- ৯৮.২০%  

প্রকবেয ক্রভপুর্িত ব্যয় : ৩৯৮৪.৬৭ রয টাকা 

প্রকবেয ক্রভপুর্িত অগ্রগর্ত : আর্থ িক- ৯২%, ফাস্তফ-৯২.৩৩% 
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২০১৬-১৭ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ :  
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগশতয ায 

1 মন্ত্রার্ত ক্রয়: ২৮ টি জভর্নাযীজ  ইকুইবভন্ট ক্রয় ১০০% 

2 ১৬টি আফাফত্র ক্রয় ১০০% 

3 ভার্িাযা বফন র্নভ িাণ ১০০% 

 

9.১.২ প্রকল্পেয নাভেঃ “ফর্যার জটক্সটাইর ইনর্িটিউটবক ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ উন্নীতকযণ” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : শ এন্ড শফ কযাড, ফশযার 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : ক) মূর অনুল্পভাশদত: জুরাই/২০১০ ল্পত শডল্পম্বয/২০১২ 

 খ) ১ভ ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত: জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৫ 

 গ) ২য় ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত: জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৭ 

 ঘ) ৩য় ংল্পাশধত (প্রস্তাশফত): জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৮ 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয এশডশ ফযাে : ৩৫০০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে : ১৫৩০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ব্যয় : ১৪৫৯.৩৫ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত ব্যয় : ৯০৪৮.৫৩ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত 

অগ্রগশত 

: ক) আশথকৃ - ৭৪.১৬ % 

 খ) ফাস্তফ - ৭৪.১৮% 

 
২০১৬-২০১৭ অথ ৃফছল্পযয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগশতয ায 

1 একাল্পডশভক য়াকৃ কাভ রাইল্পিযী বফন   ৯০% 

2 কটন শিশনং কড  ১০০% 

3 উইশবং এন্ড শনটিং কড   ৫০% 

4 ডাইং কড  ৯৫% 

5 ছাত্র কাল্পির  ৮০% 

6 ছাত্রী কাল্পির  ৯৫% 

7 এ- টাই ককায়াটাৃয  ৭৫% 

8 শফ- টাই ককায়াটাৃয  ৮৫% 

9 শ- টাই ককায়াটাৃয  ১০০% 

10 কযি াউজ  ৯৮% 

11 ভশজদ  ৬০% 

12 অশপা ৃডযল্পভটযী  ৭৫% 

13 গ্যাল্পযজ  ১০০% 

14 াফল্পিন বফন  ১০০% 
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একাল্পডশভক বফন য়াকৃ কাভ রাইল্পিযী 

 

 
 

শফ-টাই ককায়াটাৃয 
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9.১.৩ প্রকল্পেয নাভ : “র্ঝনাইদ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : অিয়াকাশন্দ, শঝনাইদ 

প্রকল্পেয কভয়াদকার :  
(ক) মূর অনুল্পভাশদত : জুরাই ২০১১ ল্পত জুন ২০১৪ 

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

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

(ঘ) ৩য় ংল্পাশধত (প্রস্তাশফত) : জুরাই ২০১১ ল্পত জুন ২০১৮ 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ফযাে : ২৯২০.০০ রয টাকা 

20১৬-১৭ অথফৃছল্পয ব্যয় : ১৮৩৯.৪৬ রয টাকা 

20১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : ৬০৬৪.৭২ রয টাকা 

 
20১৬-১৭ অথ ৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ ৬ তরা শবত শফশি ৬ তরা একাল্পডশভক বফন  ১০০% 

২ ৬ তরা শবত শফশি ৫ তরা পুরুল কাল্পির  ১০০% 

৩ ীভানা প্রাচীয  ১০০% 

৪ একাল্পডশভক কাভ এডশভন শফশডং  ১০০% 

৫ ভূশভ উন্নয়ন ১০০% 

৬ ভশরা কাল্পির ১০০% 

৭ অশপা ৃডযল্পভটযী ১০০% 

৮ শপ্রশন্পার ককায়াটাৃয ১০০% 

৯ িাপ ককায়াটাৃয ১০০% 

১০ শডটিউফল্পয়র  াম্প াউজ  ১০০% 

১১ াফ কিান  ১০০% 

১২ অশপা ৃককায়াটাৃয ১০০% 

১৩ য়াকৃ বফন-১  ৬০% 

১৪ য়াকৃ বফন-২  ৬০% 
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শপ্রশন্পার ককায়াটাৃয অশপা ৃডযল্পভটযী 

  
 

একাল্পডশভক বফন 
 

ছাত্র কাল্পির 

 

9.১.৪ প্রকল্পেয নাভ : “৪টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে 
 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ   : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   : ফস্ত্র শযদপ্তয, ৭-৯, কাযান ফাজায, ঢাকা 

 প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) : 

 (ক) কভাট    : অনুল্পভাশদত মূর শডশশ অনুমায়ী ১২৭০৫.০০ রয টাকা 

     ১ভ ংল্পাশধত শডশশ অনুমায়ী ২২৬৯০.০০ রয টাকা 

     ২য় ংল্পাশধত শডশশ অনুমায়ী ২৮৪৭৩.০০ রয টাকা 

     ৩য় ংল্পাধনী প্রস্তাফ অনুমায়ী ৩৩৮১১.০০ রয টাকা  

 (খ) শজশফ   : ৩৩৮১১.০০ রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য  : নাই। ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি) : শজশফ   

প্রকে ফাস্তফায়নকার    : 

 মূর (অনুল্পভাশদত)   : নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৩ 

 ১ভ ংল্পাশধত (অনুল্পভাশদত) : নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৫  

 ২য় ংল্পাশধত (অনুল্পভাশদত)  : নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৮  

            ৩য় ংল্পাধনী প্রস্তাফ  :  নল্পবম্বয /২০১০ ল্পত জুন /২০১৯  

২০১৬-১৭ অথ িফছবয ব্যয়   :  ৪৩৫১.৪৭ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছয ম িন্ত িভপুশিভূত ব্যয় : ১২৭৫৯.৭২ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছয ম িন্ত িভপুশিভূত 

অগ্রগর্ত  : আর্থ িক-৪৪.৮১%, ফাস্তফ-৪৫.০০%   

প্রকে এরাকা                       :   : 

 

 

 

 

 

 

 

শফবাগ কজরা উল্পজরা 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ 

খুরনা খুরনা খুরনা 

যাজাী নাল্পটায নাল্পটায 

যংপুয যংপুয যংপুয 
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2016 -17 অথ িফছবযয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: 
 

 ক. ২১টি কর্ম্পউটায, ২১ জট ভার্ির্ভর্ডয়া প্রবজটয ক্রয় কযা বয়বছ;   

 খ. নাবটায, যাংপুয  চট্টগ্রাভ জটক্সটাইর ইনর্িটউবটয ইন্টাযবনট াংবমাগ জদয়া বয়বছ; 

 গ. খুরনা  নাবটায জটক্সটাইর ইনর্িটউবটয জন্য অর্তর্যি ২.০০ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ; 

 ঘ. পূতি কাজ।  

  

পূত ৃকাল্পজয ফাস্তফ অগ্রগশত: 

 

নাল্পটায কটক্সটাইর ইনশিটিউট 
 

ি: নং প্রধান অংল্পগয নাভ অগ্রগশতয ায ভন্তব্য 

১ ীভানা প্রাচীয ৯০%  

২ প্রাশনক বফন ১০০%  

৩ ভশরা কাল্পির ১০০%  

৪ ডযল্পভটযী বফন ১০০%  

৫ ফল্পয়জ কাল্পির ৯৫% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৬ জুট কড ৩৫%  

 

যংপুয  কটক্সটাইর ইনশিটিউট 
 

ি: নং প্রধান অংল্পগয নাভ অগ্রগশতয ায ভন্তব্য 

১ ীভানা প্রাচীয ৮৮%  

২ প্রাশনক বফন ১০০%  

৩ ভশরা কাল্পির ১০০%  

৪ ডযল্পভটযী বফন ১০০%  

৫ ফল্পয়জ কাল্পির ১০০%  

৬ জুট কড ৯৮% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৭ অবেন্তযীণ যাস্তা ১০০%  

 

চট্টগ্রাভ কটক্সটাইর ইনশিটিউট 
 

ি: নং প্রধান অংল্পগয নাভ অগ্রগশতয ায ভন্তব্য 

১ ীভানা প্রাচীয ৭০%  

২ প্রাশনক বফন ১০০%  

৩ ভশরা কাল্পির ৬৫% ৪থ ৃতরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন, শিক য়াক ৃচরল্পছ 

৪ ডযল্পভটযী বফন ১০০%  

৫ ফল্পয়জ কাল্পির ৯৫% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৬ জুট কড ৭০% ছাদ ঢারাই ম্পন্ন, শিক য়াক ৃচরল্পছ 

৭ অবেন্তযীণ যাস্তা ৩৫%  
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খুরনা কটক্সটাইর ইনশিটিউট 
 

ি: নং প্রধান অংল্পগয নাভ অগ্রগশতয ায ভন্তব্য 

১ ীভানা প্রাচীয ৭০%  

২ প্রাশনক বফন ৭৫% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৩ ভশরা কাল্পির ৮০% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৪ ডযল্পভটযী বফন ৮০% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

৫ ফল্পয়জ কাল্পির ২০% প্রথভ তরায ছাদ ঢারাই ভাপ্ত 

৬ জুট কড ৬০% শপশনশং কাজ চরল্পছ 

 

9.১.৫ প্রকল্পেয নাভ : “জখ জযানা জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে  
 

প্রকবেয অফস্থান     : জগাারগি দয 

প্রকবেয জভয়াদকার    :  

(ক) মূর   : জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৭ 

(খ) ১ভ াংবার্ধত : জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৮ 

২০১৬-১৭ অথ িফছবযয এর্ডর্ ফযাি   : ১৭০০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্ ফযাি : ১৫০০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছবযয ব্যয়   : ১৪৯৪.৫৯ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপূর্িভূত ব্যয়  : ২৬৫৫.৮৯ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপূর্িভূত অগ্রগর্ত  : আর্থ িক-২০.৪৭%, ফাস্তফ-২৮.০০% 

 

2016 -17 অথ িফছবযয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগশতয ায 

1 একাল্পডশভক বফন ২০% 

২ কটন শিশনং কড ২৮% 

৩ উইশবং  শনটিং কড উইথ ভাশল্টাযা র  ২৮% 

৪ য়াকৃ উইথ রাইল্পিযী ২৮% 

৫ ডাইং কড ১৫% 

৬ ছাত্রী কাল্পির   ২০% 

৭ ছাত্র কাল্পির ১৫% 

৮ িাপ ককায়াটাৃয  ১৫% 

৯ অশপা ৃককায়াটাৃয ১৫% 

১০ শপ্রশন্পার ককায়াটাৃয ৭% 

১১ ফাউন্ডাযী য়ার ৭০% 
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 িাপ ককায়াটাৃল্পযয র্নভ িাণাধীন 

 

9.১.৬ প্রকবেয নাভ: “জগৌযনদী জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : দশযণাঠঠ, কগৌযনদী, ফশযার 

প্রকল্পেয কভয়াদকার :  
ক) মূর অনুল্পভাশদত : জুরাই/২০১৩ ল্পত জুন/২০১৬ 

খ) ১ভ ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত : জুরাই/২০১৩ ল্পত জুন/২০১৯ 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পযয এশডশ ফযাে : ৯০০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পযয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে : ৬০০.০০ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পযয ব্যয় : ৫৯৯.৯৭ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত ব্যয় : ১৫৩৯.৮৫ রয টাকা 

২০১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত অগ্রগশত : আশথকৃ - ১৬.৪২%, ফাস্তফ - ১৬.৪৪% 

 
২০১৬-১৭ অথফৃছল্পযয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগশতয ায 

১ একাল্পডশভক বফন  ২০% 

২ শিশনং কড (জুট  কটন)  ৭০% 

৩ উইশবং এন্ড ডাইং কড  ৬৫% 

৪ ছাত্র কাল্পির  ১০% 

৫ ছাত্রী কাল্পির  ২০% 
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উইশবং এন্ড ডাইং কড শনভাৃণাধীন 

 

9.১.৭ প্রকবেয নাভ: “জবারা জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান          : কবারা দয  

প্রকল্পেয কভয়াদকার    : (ক) জুরাই/২০১৪ ল্পত জুন/২০১৭  

       : (খ) ১ভ ংল্পাশধত: জুরাই/২০১৪ ল্পত জুন/২০১৮  

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয এশডশ ফযাে  : ৭০০.০০ রয টাকা  

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে : ৫৯১.০০ রয টাকা  

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয ব্যয়    : ৫৮৭.১৮ রয টাকা  

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয িভপুশিভূত ব্যয়  : ৮৮৬.৯৬ রয টাকা  

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয  িভপুশিভূত অগ্রগশত : আশথকৃ- ৯৯.৩৫%,  ফাস্তফ- ১০.০%  

 

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাল্পডশভক বফন  ২০% 

২ কটন শিশনং কড   ১৪% 

৩ ছাত্রাফা  ১৬% 

৪ ছাত্রীশনফা  ৭% 

৬ ডযল্পভটযী উইথ কযি াউজ  ৫% 

৭ অশপায ককায়াটায  - 

৮ িাপ ককায়াটাৃয  - 
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  9.১.৮ প্রকবেয নাভ: “জখ যাবর জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে  

 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ   : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা     : ফস্ত্র শযদপ্তয, ৭-৯, কাযান ফাজায, ঢাকা 

 প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয়   : 

      (ক) কভাট       : অনুল্পভাশদত মূর শডশশ অনুমায়ী 6250.০০ রয টাকা                         

 (খ) শজশফ      : 6250.00 রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য       : নাই। ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ইতোশদ)  : শজশফ  

প্রকে ফাস্তফায়নকার      : মূর (অনুল্পভাশদত) জানুয়ার্য/20১5 ল্পত র্ডবম্বয/20১7 

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয ব্যয়    : 737.627রয টাকা 

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয িভপুশিভূত ব্যয়  :  1077.577 রয টাকা 

২০১৬-২০১৭ অথফৃছল্পয  িভপুশিভূত অগ্রগশত : আশথকৃ- 11.80%,  ফাস্তফ- 15.০০% 

প্রকে এরাকা                        :  

শফবাগ কজরা উল্পজরা 

ভয়ভনর্াং জাভারপুয ভাদাযগি 

 

2016-17 অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:          

 

ি: নং প্রধান অংল্পগয নাভ অগ্রগশতয ায ভন্তব্য 

১ একাল্পডশভক বফন 41 % 1ভ তরায ছাদ জল ২য় তরায কাজ চরবছ 

২ ছাত্র কাল্পির 40% 1ভ তরায ছাদ জল ২য় তরায কাজ চরবছ 

৩ ছাত্রী কাল্পির 30% ২য় তরায ছাদ জল ৩য় তরায কাজ চরবছ 

৪ িাপ জকায়াট িায 40% ২ভ তরায ছাদ জল ৩য় তরায কাজ চরবছ 

৫ িাপ ডযল্পভটযী 38% ৩য় তরায ছাদ জল ৪থ ি তরায কাজ চরবছ 

 

9.১.৯ প্রকল্পেয নাভ: “ড: এভ, এ, য়াবজদ র্ভয়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : ীযগি, যংপুয 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : জুরাই ২০১৫ ল্পত জুন ২০১৮ 

মূর অনুল্পভাশদত : ১০৭৪৮.২৪ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ফযাে : ৪০০০.০০ রয টাকা 

১৬-১৭ অথফৃছল্পয ব্যয় : ৩৮৬২.৭৩ রয টাকা 

১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : ৪০০২.৭২ রয টাকা 

 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগর্তয ায 

৯ একাল্পডশভক বফন  - 

১০ কটন শিশনং কড   - 

১১ উইশবং এফং ডাইং কড  - 

১২ ফাউন্ডাযী য়ার ১০০% 
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20১৬-১৭ অথ ৃফছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ ৩ তরা শবত শফশি ২ তরা ডাইং কড  ৪১% 

২ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা অশপাৃ ডযশভটাযী  ৫৩% 

৩ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা অশপাৃ ককায়াটাৃয  ৩০% 

৪ ৩ তরা শবত শফশি ২ তরা উইশবং কড  ২০% 

৫ ৩ তরা শবত শফশি ২ তরা য়াকৃ কাভ রাইিাযী  ৪১% 

৬ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা শপল্পভর কাল্পির  ২০% 

৭ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা একাল্পডশভক কাভ এোডশভশনল্পেটিব শফশডং  ৪২% 

৮ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা ফল্পয় কাল্পির  ৪০% 

৯ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা িাপ ককায়াটাৃয  ৫১% 

১০ ৩ তরা শবত শফশি ২ তরা শিশনং কড  ২৮% 

১১ ৬ তরা শবত শফশি ৪ তরা িাপ ডযল্পভটযী  ৪০% 

১২ ীভানা প্রাচীয  ৪৩% 

১৩ াফ কিন  ১৮% 

 
 

 
 

অশপা ৃডযল্পভটযী শনভাৃণাধীন 
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9.1.10 প্রকল্পেয নাভ: “জখ ার্না র্ফএর্-ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থা” ীল িক প্রকে  

 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ    : ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   : ফস্ত্র শযদপ্তয 

 প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

 (ক) কভাট   : ১১১৪২.৫৯ রয টাকা                        

 (খ) শজশফ   : ১১১৪২.৫৯ রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য  : নাই, ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

 প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি) : শজশফ  

প্রকে ফাস্তফায়নকার   : জুন/20১5 ল্পত জুরাই/20১৮  

প্রকে এরাকা    : 
 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

ভয়ভনর্াং জাভারপুয জভরাি 

 

 ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: 

 

পূতি কাজ: 
 

১৩ টি স্থানায ঠিকাচুর্ি স্পাদন বয়বছ, মায ভবে ১.একাবডর্ভক কাভ এডর্ভর্নবেটিব বফন, ২. 

য়াকি-কাভ-রাইবেযী, ৩. ডাইাং জড, ৪. উইর্বাং জড  ৫. র্স্পর্নাং জড এয পূতি র্নভ িাণ কাজ শুরু বয়বছ। 

 

 
 

কখ াশনা শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কভরান্দ, জাভারপুয  

স্থান প্রকল্পেয পূত ৃশনভাৃণ কাল্পজয জন্য আনীত শনভাৃণ াভগ্রী 
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জখ ার্না র্ফএর্ ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

জভরাি, জাভারপুয স্থান প্রকবেয প্রকে এরাকা র্যদ িবন 

ভাননীয় ফস্ত্র  াট প্রর্তভন্ত্রী 

 

ফাাংরাবদ জনাফার্নীয উর্ধ্িতন কভ িকতিাগণ, র্যচারক, ফস্ত্র 

র্যদপ্তয  প্রকে র্যচারক কর্তিক প্রকে এরাকা র্যদ িন  

 

9.1.11 প্রকল্পেয নাভ: “ীদ কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
প্রকল্পেয অফস্থান : ভান্দা, নগাঁ 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : জুরাই/২০১৫ ল্পত জুন/২০১৯ 

অনুল্পভাশদত ফযাে : ৭৪৬২.৪৯ রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছল্পযয ফযাে : ২২৭৫.০০ রয টাকা 

20১৬-১৭ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : ৯২২.৬৯ রয টাকা 

 
২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ম্পাশদত কভকৃাল্পন্ডয শফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ ীভানা  প্রাচীয ৫০% 

২ একাল্পডশভক বফন  ২০% 

৩ অশপা ৃডযল্পভটযী   ২% 

৪ ছাএী কাল্পির  ১৫% 

৫ াব্ কিন  ২% 

৬ উন্ুি কখরায ভাঠ  ২০% 

৭ ডাইং কড ২% 

৮ ছাত্র কাল্পির  ৫% 
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ছাত্রী কাল্পির শনভাৃণাধীন 
 

প্রকল্পেয কাজ শযদনৃযত প্রকে শযচারক 

 

9.1.12 প্রকল্পেয নাভ: “কফগভ আশভনা ভনসুয কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
প্রকবেয অফস্থান     : কার্জপুয, র্যাজগি 
প্রকবেয জভয়াদকার    : জুরাই/2016 বত জুন/2019 
2016-17 অথ িফছবযয এর্ডর্ ফযাি  : 400.00 রয টাকা 
2016-17 অথ িফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্ ফযাি : 380.00 রয টাকা 
2016-17 অথ িফছবযয ব্যয়   : 377.80 রয টাকা 
2016-17 অথ িফছয মনৃ্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়  :377.80 রয টাকা 
2016-17 অথ িফছয মনৃ্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত : আর্থ িক- 4.32%, ফাস্তফ- 8.00% 

  
২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: 
 

ি: নং বফন/স্থানা মূল্পয নাভ অগ্রগশতয ায 

১ ফাউন্ডাযী য়ার ২০% 

২ উইশবং কড ৭% 

৩ ভূশভ উন্নয়ন ১০% 

৪ একাল্পডশভক বফন কটন্ডায কামিৃভ চরল্পছ 

৫  শিশনং কড কটন্ডায কামিৃভ চরল্পছ 

৬ ছাত্র কাল্পির কটন্ডায কামিৃভ চরল্পছ 

৭ ছাত্রী কাল্পির কটন্ডায কামিৃভ চরল্পছ 

৮ ডাইং কড শ্রীঘ্রই কটন্ডায কযা ল্পফ 

৯ য়াকৃ বফন উইথ রাইল্পিযী শ্রীঘ্রই কটন্ডায কযা ল্পফ 
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9.২ এক নজবয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১6-১7 অথ িফছবয চরভান প্রকেমূবয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত: 

 (রয টাকায়) 

ক্র. নাং প্রকবেয নাভ ফযাি ব্যয় তকযা 

ায 

১ ফশযার কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ প্রকে 

153০.০০ 145৯.35 

 

৯৫.38% 

২ কফগভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ প্রকে 

856.০০ 840.63 

 

৯8.20% 

৩ ৪টি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 44০০.০০ 4351.47 98.90% 

৪ শঝনাইদ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে ১84০.০০ ১83৯.46 ৯৯.৯7% 

৫ কগৌযনদী কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 60০.০০ ৫9৯.৯7 ৯৯.৯৯% 

৬ কখ কযানা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, 

কগাারগি 

1500.০০ 1494.59 ৯9.64% 

৭ কবারা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 591.০০ 587.18 ৯৯.35% 

৮ কখ যাল্পর কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে, ভাদাযগি, 

জাভারপুয 

98০.০০ 737.627 75.27% 

৯ ডেঃ এভ,এ, য়াল্পজদ শভয়া কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান প্রকে, ীযগি, যংপুয  

3863.০০ 3862.73 ৯৯.৯৯% 

১০ কখ াশনা শফএশ-ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান 

প্রকে, জাভারপুয 

1875.০০ 1870.895 ৯9.78% 

11 ীদ কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে, ভান্দা, 

নগাঁ 

985.00 922.69 93.67% 

12 কফগভ আশভনা ভনসুয কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে, কাশজপুয, শযাজগি 

380.00 377.80 99.42% 

ফ িবভাট 19400.00 18944.392 ৯7.65 % 

 

9.৩ গৃর্তব্য প্রকে:  
 

ফস্ত্র র্যদপ্তয কর্তিক প্রণীত “২০১৪-১৫ ার জথবক ২০২০-২১ ার নাগাদ জদব  র্ফবদব কটক্সটাইর দয 

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

২০২০-২১ ার নাগাদ র্ফর্বন্ন জরবববরয জটক্সটাইর দয জনফবরয  

 

জভাট চার্দা: 
 

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

এএশ 111৫99 125936 141225 15429২ 168570 183137 198466 

শডল্পলাভা 29447 33249 36498 38831 41515 44281 47036 

শফএশ 17683 20053 21592 22891 23809 24546 25303 

জভাট= 158729 179238 199315 216012 233894 251964 270805 
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ম্ভাব্য যফযা/জমাগান: 
 

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

এএর্ 21335 23335 25450 27650 29980 32330 34750 

র্ডবপ্লাভা 16856 19850 22800 25900 29000 32300 35700 

র্ফএর্ 11841 13041 14241 15450 16160 16750 17500 

জভাট= 50032 56226 62491 69000 75140 81380 87950 

 

জরববর র্বর্ত্তক গ্যা:  
 

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

এএর্ 90264 102601 115775 126640 138590 150807 163716 

র্ডবপ্লাভা 12591 13399 13698 12931 12515 11981 11336 

র্ফএর্ 5842 7012 7351 7441 7649 7796 7803 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তয জদব জটক্সটাইর র্যাখাবত একভাত্র যকার্য পৃষ্ঠবালক য়ায় উবয জটর্ফবর প্রাপ্ত জরববর 

র্বর্ত্তক গ্যা পূযবণয জন্য র্নম্নফর্ণ িত প্রকেমূ গ্রণ কযবত মাবে: 

(রয টাকায়) 

ক্রিঃ নাং প্রকল্পেয নাভ জভয়াদকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

১ জপণী কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত জুন/2১ ৮৮.৫০ 

২ রারভর্নযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত জুন/20 104.62 

৩ ১২টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত র্ডবম্বয /19 183.32 

৪ াযার্স্ত কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 বত জুন/20 110.68 

৫ জখ ার্না জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ফচয, 

ভাদাযীপুয স্থান প্রকে 

জুরাই/1৭ বত জুন/2১ 168.32 

৬ কাার্য়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ,স্থান প্রকে জুরাই/16 বত জুন/20 116.95 

৭ নাযায়ণগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 বত জুন/20 119.44 

৮ জনত্রবকাণা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 বত জুন/20 98.03 

৯  মবায কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/16 বত জুন/20 109.53 

১০ জয়পুযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত র্ডবম্বয /২০ 91.74 

১১ ৩টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউটল্পক শডল্পলাভায় 

উন্নীতকযণ স্থান প্রকে 

জুরাই/1৭ বত জুন/২১ 35.90 

১২ ১০টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট ৪থ ৃতরা 

মনৃ্ত ফশধতৃকযণ স্থান প্রকে 

জুরাই/1৭ বত জুন/২১ 35.70 

১৩ তয়দ নজরুর ইরাভ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

স্থান প্রকে 

জুরাই/1৭ বত জুন/২১ 110.36 

১৪ ভাবুবুর ক ার্কর কটক্সটাইর ইনশিটিউট, 

ভয়ভনশং স্থান প্রকে 

জুরাই/1৭ বত জুন/২১ 110.068 
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(রয টাকায়) 

ক্রিঃ নাং প্রকল্পেয নাভ জভয়াদকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

১৫ ১৩টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৮ বত জুন/২২ 183.32 

১৬ জযপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত জুন/২১ 110.068 

 

9.৪ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আগাভী ৩ ফছবযয কভ ির্যকেনা: 
 

ক্র
: 
ন
াং
 

র্ফ
ব

াগ
 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ জভাট 

জভ
াট

 

র্ফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
র্ক্র

য়
াধ

ীন
 

জভ
াট

 

র্ফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
র্ক্র

য়
াধ

ীন
 

জভ
াট

 

র্ফ
য

ভ
ান

 

চ
র

ভ
ান

 

প্র
র্ক্র

য়
াধ

ীন
 

1 যাজাী 

 

1 

নাবটায 

2 

নগাঁ, 

র্যাজগি 

- 

 

3 1 

াফনা 

- - 1 2 2 - 4 

2 যাংপুয 

 

2 

র্দনাজপুয 

যাংপুয 

- 1 

রারভর্নযাট 

3 - 1 

যাংপুয 

- 1 2 1 1 4 

3 ঢাকা 

 

1 

টাাংগাইর 

2 

পর্যদপুয 

জাভারপুয 

2 

জনত্রবকাণা 

নাযায়ণগি 

5 1 

টাাংগাইর 

2 

জগাারগি 

জাভারপুয 

2 

গাজীপুয 

ভাদাযীপুয 

5 2 4 4 10 

4 চট্টগ্রাভ 

 

1 

চট্টগ্রাভ 

- 2 

চাঁদপুয 

জপণী 

3 2 

চট্টগ্রাভ 

জনায়াখারী 

- - 2 3 - 2 5 

5 র্বরট 

 

- 2 

সুনাভগি 

র্বরট 

- 2 - 1 

র্বরট 

- 1 - 3 - 3 

6 ফর্যার 

 

1 

ফর্যার 

1 

জবারা 

- 2 1 

ফর্যার 

- - 1 2 1 - 3 

7 খুরনা 

 

- 1 

খুরনা 

1 

মবায 

2 1 

র্ঝনাইদ 

- - 1 1 1 1 3 

জভাট 6 8 6 20 6 4 2 12 12 12 8 32 

 

9.৫ প্রকে ফাস্তফায়বন ২০১৬-১7 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অজিন:  
 

 ফস্ত্র র্যদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন ভাপ্ত প্রকবেয জনফর যাজস্বখাবত স্থানান্তবযয প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ। 

 উন্নয়ন ফাবজট : ফস্ত্র র্যদপ্তবযয অধীবন 12টি উন্নয়ন প্রকবেয ফযাি 194 জকাটি টাকা। জুরাই /১6-জুন/১7 

ম িন্ত ব্যয় ১89 জকাটি 44 রয 3৯ াজায মা ফযাবিয ৯৭.৬৫%। 

 জফগভ আর্ভনা ভনসুয জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্িটিউট , র্যাজগি স্থান প্রকেটি 12 জুরাই, ২০১6 

তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। 

 সুনাভগি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্র কেটি 25 এর্প্রর, ২০১7 তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত 

বয়বছ। 

 পর্যদপুয জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকেটি ০৬ জুন, ২০১7 তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। 

 র্বরট জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকেটি ০৬ জুন, ২০১7 তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। 
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১০. জালক কর্তিবযয কাজ: 

 

কালক কর্তৃয ফরল্পত ককান শফল্পল কে র্ণ/খাল্পতয শল্পেয শনয়ন্ত্রণকাযী প্রাশনক কর্তৃযল্পক ব্যঝাল্পফ। 

Allocation of Business অনুমায়ী ংশিি খাত কম ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয কভৃশযশধভূি, কই ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয 

আতাধীন দাশয়ত্বপ্রাপ্ত অশধদপ্তয/ংস্থা/শযদপ্তয/দপ্তয ং শিি খাল্পত কালক কর্তৃয শল্পল্পফ কাজ কযল্পফ ভল্পভ ৃ

গত ০৫/০৫/২০১৪ তাশযল্পখ ভশন্ত্রবা তফঠল্পক শদ্ধা ন্ত গৃীত ল্পয়ল্পছ। কমভনেঃ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্পেয কযল্পত্র ফাংরাল্পদ  

ক্ষুদ্র  কুটিয শে কযল্পাল্পযন (শফশক), ফস্ত্র শল্পেয  কযল্পত্র ফস্ত্র শযদপ্তয, াট শল্পেয  কযল্পত্র াট অশধদপ্তয, 

ভৎস্য শল্পেয  কযল্পত্র ভৎস্য অশধদপ্তয এফং যপ্তানী প্রশিয়াকযণ এরাকায় অফশস্থত শল্পেয  কযল্পত্র ফাংরাল্পদ 

এক্সল্পাট ৃপ্রল্পশং কজান অথশযটি (কফজা) কালক কর্তৃয শল্পল্পফ শফল্পফশচত ল্পফ। 

  

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ১৫/০১/২০১৩ তার্যবখয ফাভ /নীর্ত-১/৮০/২০০৭/১৯৭ স্মাযবকয জপ্রর্যবত ফস্ত্র 

র্যদপ্তয ২৬/০৫/২০১৩ তার্যখ বত জালক কর্তিয র্ববফ কাজ শুরু কবয অযাফর্ধ তা ারন কযবছ। 

 

১০.১ য়ানি ার্ব ি: 
 

 

 

ফস্ত্র শযদপ্তয প্রধান কামাৃরল্পয় কালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষু্ঠবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য একটি  য়ানি াশবৃ 

কোয চালু কযা ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্র  কাাক শে ভাশরক/কভকৃতাৃগণল্পক য়ানি া শবকৃয ভােল্পভ কম ভস্ত কফা 

প্রদান কযা ল্পি তা শনম্নরূ:  

 

 

   ফস্ত্র শে কাযখানায ভাশরক/উল্পদ্যািাল্পদয কাশযগশয  অন্যান্য ভস্যায কপ্রশযল্পত যাভ ৃ ভাধান প্রদান; 
 

   কফা প্রতোী ফস্ত্র শে কাযখানায আল্পফদনমূ মাচাই -ফাছাই কযা, াশবৃ কডশরবাযীয ম্ভাব্য তাশযখ 

কাযখানা কর্তৃযল্পক প্রাশপ্ত স্বীকায ত্র কদয়া এফং ঠিক আল্পফদন শনশদিৃ ককল্পন কপ্রযণ কযা; 
 

   কাজটি কত তাশযল্পখ ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ তা ং শিি কভকৃতাৃল্পক তকীকযণ কল্পয শনধাৃশযত ভল্পয়য ভল্পে 

কাজটি ম্পন্ন কযত: শচঠিত্র কডশরবাযী কদয়া; 
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   ‘‘য়ান ি াশবৃ’’ এয অশপায কটশরল্পপাল্পন, াযাল্পত ফপৃ্রকায প্রল্পয়াজনীয় তথ্য ংশিিল্পদয যফযা   

কযল্পছন, শজজ্ঞাায জফাফ শদল্পিন; 
 

   কফা গ্রীতাল্পদয কালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র শযদপ্তল্পয ফস্ত্র শে কাযখানায অনুকূল্পর শক শক কফা প্রদান 

কযা য় এফং ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষু্ঠবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য ককান কাল্পজ শক শক কাগজ 

রাল্পগ/কচকশরি ইায একটি ধাযণা আগত কফা গ্রীতাল্পদয কদয়া য়। 
 

১০.২ জালবকয কাবজয অজিন: 

 

কালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয কাম িাফরী  ২০১6-১7 অথ িফছবয প্রাপ্ত আবফদন  র্নষ্পর্ত্তয তথ্য: 
 

ক্র: 

নাং 

র্ফলয় ২০১6-১7  অথ িফছবয শুরু বত অত্র অথ িফছয 

ম িন্ত 

প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত 

১ প্রস্তার্ফত জযর্জবষ্ট্রন 190 177 646 575 

২ র্ফযভান জযর্জবষ্ট্রন 84 53 343 237 

৩ জভর্ন ছাড়কযবণয সুার্য 5758 5760 16070 15974 

৪ ১ভ এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 200 192 783 683 

৫ ২য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 56 55 75 85 

৬ ৩য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 08 07 12 10 

৭ আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য 77 76 448 364 

৮ জযর্জবষ্ট্রন াংবাধন 380 373 1479 1292 

৯ অনার্ত্ত ত্র 58 72 305 339 

১০ ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্) 02 02 143 141 

১১ ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্) সুার্য  35 35 79 77 

১২ জডপাড ি জবভন্ট 15 15 73 68 

১৩ য়াকি াযর্ভট/ র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত ত্র 34 32 67 62 

১৪ কবম্পার্জট াটি ির্পবকট 18 18 25 25 

১৫ এইচএ জকাড াংবমাজন 21 15 28 21 

১৬ ইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 03 02 12 10 

১৭ আইআযর্বত আভদার্ন স্বত্ত্ব বৃর্দ্ধয জন্য সুার্য 01 01 04 03 

১৮ ফন্ড রাইবন্স এয জন্য সুার্য 04 04 05 05 

১৯ ই-র্বায সুার্য 03 03 03 03 

২০ তফবদর্ক ঋবণয সুার্য 05 05 05 05 

21 আইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 0 0 26 21 

22 প্লট ফযাবিয সুার্য 0 0 20 18 

                                                        ফ িবভাট= 6952 6897 20651 20018 

 

০১/০৭/২০১6 জথবক ৩০/০৬/২০১7 ম িন্ত জালবকয কাবজয র্নষ্পর্ত্তয ায ৯৮.৫০%। 
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ববন ততর্য জাাক 

 

নীট ততর্য জাাক 

 

 ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয কাবজয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  জফযকার্য ফস্ত্র র্েখাতবক বমার্গতা কযায  

রবযয ফস্ত্র র্ে আইন, 2017 প্রণয়বনয কাজ জল ম িাবয় যবয়বছ। 

 জালক কর্তিবযয জফা প্রদাবনয ভােবভ যাজস্ব আদায় : জালক কর্তিবযয কা জজয ভােবভ ২০১6-১7 

অথ িফছবয ৯2,76,০০০/- (র্ফযানব্বই রয র্ছয়াত্তয াজায টাকা ) এফাং এ ম িন্ত 2.65 জকাটি টাকা যাজস্ব 

আদায় বয়বছ। 

 ২০১6-১7 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তয কর্তিক ২30টি নতুন ফস্ত্র র্ে প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 ২০১6-১7  অথ িফছবয জালক কর্তিবযয কাবজয ভােবভ র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ র্নম্নরূ: 
 

 

 

ক্র: নাং র্ফর্নবয়াবগয প্রকায র্যভাণ গড়/ভা 

১ স্থানীয় র্ফর্নবয়াগ  10284278.911 র্ভর্রয়ন টাকা 857023.2426 র্ভর্রয়ন টাকা 

২ তফবদর্ক র্ফর্নবয়াগ 36286.0344 র্ভর্রয়ন টাকা 3023.8362 র্ভর্রয়ন টাকা 

৩ জমৌথ র্ফর্নবয়াগ 50297.3766 র্ভর্রয়ন টাকা 4191.4480 র্ভর্রয়ন টাকা 

জভাট = 10370862.322 র্ভর্রয়ন টাকা 864238.5268 র্ভর্রয়ন টাকা 

 
 

 ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্যদ িক  কভ িকতিাগণ 01/07/2016 বত 30/06/2017 ম িন্ত জটক্সটাইর র্ফলয়ক 

৬40টি র্ে কাযখানা র্যদ িন কবযবছন , জালবকয কাবজ য শুরু জথবক এ ম িন্ত জভাট 230০টি র্ে 

কাযখানা র্যদ িন কবযবছন। 

  
 

ফস্ত্র র্ে কাযখানা র্যদ িন কযবছন ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ইন্সবটয  

জনাফ জভা: জফরার জাাইন 

 

ফস্ত্র র্ে কাযখানা র্যদ িন কযবছন ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ইন্সবটয  

জনাফ প্রীতভ র্ফশ্বা 
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1১. অন্যান্য  কাম িক্রভ: 
 

 র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্ব ি ইবনাববন পান্ড অযায়াড ি 

জথবক প্রাপ্ত অথ ি িাযা ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয কর জফাবক অনরাইবন প্রদাবনয জন্য একটি অনরাইন 

প্লাটপযভ “ই-জফা” ততর্য কবযজছ। গত 27/12/2016 তার্যবখ “ই-জফা” উবিাধন উরবয একটি জর্ভনায 

আবয়াজন কযা য়। উি অনুষ্ঠাবন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী , প্রর্তভন্ত্রী অন্যান্য আভর্ন্ত্রত 

অর্তর্থবৃি অাংগ্রণ কবযন। 
 

 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তজযয “ই-জফা” উবিাধন অনুষ্ঠান ভাননীয় ভন্ত্রী  আভর্ন্ত্রত অর্তর্থবৃি 

 

 

 

ফস্ত্র র্যদপ্তজযয “ই-জফা” উবিাধন অনুষ্ঠাবন অাংগ্রণকাযীবদয একাাং 
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 গত ১৪.০৩.২০১৭ তার্যবখ র্যচারক , ফস্ত্র র্যদপ্তয  জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট , জনায়াখারী 

র্যদ িন কবযন। 

 

 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্যচারক ভবাদয় জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জনায়াখারী র্যদ িনকাবর 

 চাযা গাছ জযান কযবছন 

 

 ২০১6-১7 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয জভাট ৩4টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত র্ছর। তায ভবে 18টি অর্গ্রভ, 16টি 

াধাযণ। প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয 05টি অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ , 02টি অর্গ্রভ , 03টি াধাযণ। 

র্নষ্পর্ত্তয ায 14.71%। 

  (অাংকমূ জকাটি টাকায়) 

অর্ডট আর্ত্ত েডীবট 

জফাবফয াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত 

াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  

34 টি 41.9191 27 টি 05 টি 0.4735 29 টি 41.4456 

 

 ফতিভাবন ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র  অর্ধদপ্তবয উন্নীতকযবণয কাজ জল ম িাবয় যবয়বছ । একাবজয অাং র্ববফ 

প্রস্তার্ফত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয াাংগাঠর্নক কাঠাবভা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। একই াবথ 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয র্নবয়াগর্ফর্ধ াংবাধন  অনুবভাদবনয কাজ চরবছ।  

 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়নিঃ 2016-17 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 20৫ জন কভ িকতিা, কভ িচাযী  র্যকবক র্ফর্বন্ন 

প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 

 যাজস্ব ফাবজটিঃ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 2016-17 অথ িফছবযয াংবার্ধত ফযাি ৫১,৩৭,৭০,০০০ (একান্ন জকাটি 

াইর্ত্র রয ত্তয াজায টাকা )। জুরাই/১৬ বত জুন/1৭ ম িন্ত ব্যয় 51,84,১৮,০০০ (একান্ন জকাটি চুযার্ 

রয আঠায াজায টাকা)। মা ফযাবিয 100.91%। 

 

 ২০১6-১7 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় 86জন জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ। 
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১১.১ ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়ন: 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয গতানুগর্তক নর্থ ব্যফস্থানায র্যফবতি প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় এটুআই প্রকবেয 

বমার্গতায় ইবরকের্নক দ্ধর্তবত (ই-পাইর্রাং) নর্থ ব্যফস্থানা কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 

03(র্তন) জন কভ িকতিা  01(এক) জন কভ িচাযী প্রধানভন্ত্রীয  কাম িারবয়য অনুর্ষ্ঠত 04(চায) র্দনব্যাী প্রর্যক 

প্রর্যবণ অাংগ্রণ কবযন। প্রর্যণ প্রাপ্ত কভ িকতিাগণ প্রধান কাম িারবয়য ১ভ, ২য়  ৩য় জশ্রর্ণয কর 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবক প্রর্যণ প্রদান কবযবছন। ই-পাইর্রাং ফাস্তফায়বনয রবয একটি য়াইপাই জজান ততর্য কযা 

বয়বছ। গত ১৪ জুন, ২০১৭ তার্যবখ  ফস্ত্র র্যদপ্তবয ই-পাইর্রাং শুরু কযা বয়বছ। 

 

১১.২ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয জপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাগবণয তার্রকা: 
 

ক্র: নাং র্ফলয় জপাকার বয়ন্ট জপান 

১  অর্ববমাগ প্রর্তকায র্ফলয়ক 

(র্জআযএ) 

জনাফ রায়রা ইয়ার্পয 

ভিয়কাযী  উ-র্যচারক (প্রান)(চ:দা:) 

8189451 

২ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

(এর্এ) 

জনাফ জভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (জর্য  র্যাংখ্যান) 

818901৪ 

৩  আইর্টি র্ফলয়ক কর্ভটি জনাফ জভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (যপ্তার্ন) 

9116385 

৪  ইবনাববন টিভ জনাফ এভ.এভ.আয়ুফ যানা ভানী 

কাযী র্যচারক (কার্যগর্য) 

9120606 

৫  ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটি জনাফ র্পবযাজ মুাম্মদ আনছাযী 

কাযী র্যচারক (প্রান) 

9114038 

৬ জাতীয় শুদ্ধাচায কর্ভটি জনাফ জভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (যপ্তার্ন) 

9116385 

৭ র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন  

ারনাগাদকযণ কর্ভটি 

জনাফ জভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (যপ্তার্ন) 

9116385 

৮ ইউর্নবকাড ব্যফায াংক্রান্ত 

কর্ভটি 

জনাফ এ,জক,এভ যার্জবুয যভান 

কাযী র্যচারক (কার্যগর্য) 

550013202 

৯ তথ্য অর্ধকায কর্ভটি জনাফ ভাবদফ কুভায জদফনাথ 

কাযী র্যচারক (কার্যগর্য) 

8189849 

10 কল্যাণ কভ িকতিা জনাফ র্পবযাজ মুাম্মদ আনছাযী 

কাযী র্যচারক (প্রান) 

9114038 
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১১.৩ ফাবজট  যভতা বৃর্দ্ধ: 

 

ফযাি: 
 

অথ িফছয যাজস্ব উন্নয়ন জভাট 

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 51,37,70,000/- ১৯৪,০০,০০,০০০/- ২৪৫,৩৭,৭০,০০০/- 

২০১৭-১৮ 54,41,00,000/- 432,65,00,000/- 487,06,00,000/- 

 

ব্যয়: 
 

অথ িফছয যাজস্ব উন্নয়ন জভাট 

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 51,84,18,000/- 189,44,39,200/- 241,28,57,200/- 

২০১৭-১৮ - - - 

  

 

 

র্ফগত ২০১৪-১৫ অথ িফছবযয তুরনায় ২০১৫-১৬ অথ িফছবয 33.৩3%(প্রায়), ২০১5-১6 অথ িফছবযয 

তুরনায় ২০১6-১7 অথ িফছবয 33.৩3%(প্রায়) এফাং ২০১6-১7 অথ িফছবযয তুরনায় চরর্ত ২০১7-১8 অথ িফছবয 

98.77%(প্রায়) জফর্ ফাবজট ফযাি ায়া জগবছ। উবযয জটর্ফর  জরখর্চত্র জথবক প্রতীয়ভান য় জম, পূবফ িয 

তুরনায় ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ফাবজট ফযাি  ফাবজট ব্যফাবযয যভতা বৃর্দ্ধ জবয়বছ। 
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ফাল্পজট ফযাে (ককাটি টাকায়) ব্যয় (ককাটি টাকায়)
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১1.4 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্যণ):  
 

১1.4.১ ইন াউজ: 
 

 

ক্রিঃ 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

শ্রভ 

ঘন্টা 

১ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি াংক্রান্ত  

২৫/০৯/১৬  

বত  

২৮/০৯/১৬ 

ভাঠ ম িাবয়য ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয জপাকার বয়ন্টগণ 

২০ ২৮ 

 

২ 

 

আর্থ িক, প্রার্নক 

 শুদ্ধাচায  

ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি াংক্রান্ত 

০৮/১১/১৬  

বত  

১০/১১/১৬ 

কাযী অোক, প্রবালক, 

জপাযম্যান, ইন্সবটয 

১২ ২১ 

৩ ইবনাববন াংক্রান্ত ১৪/১২/১৬  

বত  

১৫/১২/১৬ 

ভাঠ ম িাবয়য ইবনাববন কর্ভটিয 

জপাকার বয়ন্টগণ 

৩০ ১৫ 

4 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

কাম িারবয়য ই-জফা 

াংক্রান্ত র্ফলবয় ই-

পাইর্রাং 

১৯/০২/১৭  

বত  

২৩/০২/১৭ 

ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারবয়য 

কভ িকতিা  কভ িচাযী 

১০ ৩৫ 

১৩/০৩/১৭  

বত  

১৫/০৩/১৭ 

ফস্ত্র র্যদপ্তয, প্রধান কাম িারবয়য 

কভ িকতিা  কভ িচাযী 

২২ ২১ 

৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি াংক্রান্ত 

১৯/০৩/১৭ ভাঠ ম িাবয়য ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয জপাকার বয়ন্টগণ 

২৫ ৭ 

৭ জটইরার্যাং র্ফলয়ক 

(সুইাং জভর্ন 

ড্রাইর্বাং এন্ড 

জভইনবটন্যান্স 

২০/০৩/১৭  

বত  

২৩/০৩/১৭ 

জটক্সটাইর র্যা প্রর্তষ্ঠাবনয 

জটইরায ভািায  

৪৬ ২৮ 

জভাট= 165 155 

 

  
 

“নাগর্যক জফায় উদ্ভাফন” র্ফলয়ক প্রর্যণ কভ িারায় ফিব্য প্রদান 

কযবছন এটুআই এয প্রর্তর্নর্ধ 

 

“সুইাং জভর্ন ড্রাইর্বাং এন্ড জভইনবটন্যান্স” র্ফলয়ক প্রর্যণ জবল 

র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয নদ র্ফতযণ কযবছন 
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১1.4.২ জদব: 
 

ক্রিঃ 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

শ্রভ 

ঘন্টা 

১ াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট এযাট-

২০০৬  রুর-২০০৮ 

ীল িক কভ িারা 

১৪/07/16 

 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

১ ০৭ 

২ কশম্পউটায শরটাল্পযী ককা ৃ 17/০7/১6   

বত   

২1/০7/১6 

অর্প ায়ক ১ ৩৫ 

৩ কভৌশরক আচযণ  শংখরা 

ককা ৃ

২4/০7/১6   

বত   

২8/০7/১6 

অর্প িঃ কাভ 

কর্ম্পউটায অাজযটয 

১ ৩৫ 

৪ আচযণ  শংখরা ককা ৃ

 

14/০8/১6   

বত   

18/০8/১6 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

১ ৩৫ 

5 জভৌর অর্প ব্যফস্থানা 

ককা ৃ

২1/০8/১6   

বত   

08/০9/১6 

াঁট মুদ্রাযর্যক কাভ 

কর্ম্পউটায অাজযটয 

১ ১০৫ 

৬ জভৌর্রক আর্থ িক  ব্যফস্থানা 

ককা ৃ

04/০9/১6   

বত   

08/০9/১6 

র্াফ যযক ১ ৩৫ 

৭ আধুর্নক অর্প ব্যফস্থানা 

ককা ৃ

18/০9/১6   

বত   

29/০9/১6 

জুর্নয়য ইন্সোটয ১ ৭০ 

৮ আচযণ  শংখরা ককা ৃ 16/10/১6   

বত   

20/10/১6 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

১ ৩৫ 

৯ কশম্পউটায এর্প্লককন এন্ড 

ইংশর ল্াংগুল্পয়জ ককা ৃ

২3/10/১6   

বত    

10/11/১6 

াঁট মুদ্রাযর্যক কাভ 

কর্ম্পউটায অাজযটয 

১ ১০৫ 

১0 কভৌর অশপ ব্যফস্থানা 

ককা ৃ

06/11/16   

বত   

24/11/১6 

াঁট মুদ্রাযর্যক কাভ 

কর্ম্পউটায অাজযটয 

১ ১০৫ 

১1 িাপ উন্নয়ন ককা ৃ

 

27/11/16   

বত   

01/12/১6 

অর্প ায়ক ১ ৩৫ 

১2 জভৌর্রক আর্থ িক  ব্যফস্থানা 

ককা ৃ

04/12/16   

বত   

08/12/১6 

র্াফ কাযী ১ ৩৫ 
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ক্রিঃ 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

শ্রভ 

ঘন্টা 

১3 

 

নাযী ও রশু রধকায 

রফলয়ক কভ িারা 

15/12/16 ভন্বয়কাযী ১ ০৭ 

১৪ Public Financial 

Management 
১৮/১২/১৬ 

বি 

২২/১২/১৬ 

কাযী ধ্যাক ২ ৭০ 

১৫ 

 

করভউরনবকটিব আংরর 

ককা ি 

18/12/16   

বত   

29/12/১6 

কাযী রযচারক 

(কারযগরয) 

১ ৭০ 

১৬ মভৌলরক আচযণ ও শৃংখরা 

মকা স 

22/01/17 

বত   

26/01/১7 

অটি িস্ট কাযী ১ ৩৫ 

১৭ Oracle based  

Database  

Application Design 

২৯/০১/১৭ 

বি 

১৫/০৩/১৭ 

রাআবেরযয়ান ১ ৫০ 

১৮ অআরটি এফং আ-গববন িন্স 

ব্যফস্থানা মকা স 

05/02/17 

বত   

16/02/১7 

কাযী ধ্যাক 

(আবরকরিকযার) 

১ ৭০ 

১৯ English Language 

Proficiency 
০৫/০২/১৭ 

বি 

১৭/০৫/১৭ 

কাযী রযচারক 

(কারযগরয) 

 

১ ৭০ 

২০ Research  

Methodology 
১২/০২/১৭ 

বি 

১৬/০২/১৭ 

প্রবালক ১ ৩৫ 

২১ কলিউটায এরিমকন এন্ড 

ইৃংলর ল্াৃংগুয়েজ মকা স 
12/02/17 

বত   

02/03/১7 

করিউটায াবযটয ১ ১০৫ 

২২ আরজর রবস্টভ ১৪/০২/১৭ 

বি 

১৬/০২/১৭ 

উ- রযচারক 

(কারযগরয) 

ও রাআবেরযয়ান 

২ ২১ 

২৩ অরথ িক  ব্যফস্থানা মকা স 26/02/17 

বত   

09/03/১7 

প্রবালক (গরিি) ১ ৭০ 

২৪ Public Procurement 

Management 
০৫/০৩/১৭ 

বি 

২৩/০৩/১৭ 

প্রবালক ১ ৭০ 

২৫ Financial and 

 Economic  

Appraisal of  

projects 

১২/০৩/১৭ 

বি 

১৬/০৩/১৭ 

উ- রযচারক (জরয 

ও রযংখ্যান) 

১ ৩৫ 

  



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

48 

 

ক্রিঃ 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

শ্রভ 

ঘন্টা 

২৬ কলিউটায লরটায়যী মকা স 19/03/17 

বত 

23/03/১7 

রপ ায়ক ১ ৩৫ 

২৭ অআরটি এফং আ-গববন িন্স 

ব্যফস্থানামকা স 
09/04/17 

বত  

20/04/১7 

প্রবালক (গরিি) ১ ৭০ 

২৮ অধুরনক রপ ব্যফস্থানা 

মকা স 
23/04/17 

বত  

04/05/১7 

কাযী ধ্যাক 

(কভকারনকযার) 

১ ৭০ 

২৯ অরথ িক  ব্যফস্থানা মকা স 07/05/17 

বত  

18/05/১7 

প্রবালক (পযান এন্ড 

রিজাআন)  

১ ৭০ 

 

৩০ কশম্পউটায এর্প্লককন এন্ড 

ইংশর ল্াংগুল্পয়জ ককা ৃ

২1/০5/১7  

বত  

08/০6/১7 

অর্প কাযী কাভ 

কর্ম্পউটায অাজযটয 

১ ১০৫ 

জভাট= ৩২ ১৬৯৫ 

 

১১.৪.৩ রফবদব : 
 

ক্রঃনং প্ররক্ষবিয নাভ ভয়কার প্ররক্ষিাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

শ্রভ 

ঘন্টা 

১ Textile Mill  

Management, India 

10/10/16 

বত 

১০/১২/১৬ 

কাযী রযচারক 

(কারযগরয) 

০২  ২০০ 

 

২ 

 

Textile Testing & 

 Quality Control 

 Course, India 

10/10/16 

বত 

১০/১২/১৬ 

কাযী রযচারক 

(কারযগরয) 

০২  ২০০ 

৩ Seminar on Textile  

and Garment Industry  

Planning for Developing 

Countries in-2017 

২১/০৪/১৭ 

বত 

১১/০৫/১৭ 

কাযী রযচারক 

(কারযগরয) 

 

০৩  ১০০ 

৪ ১১০িভ ACAD ককাব িয 

Administrative staff  

college of India (ASCI) 

০৮/০১/১৭ 

বত 

১৭/০১/১৭ 

প্রকল্প রযচারক 

(উ-রচফ) 

০১  ১০০ 

কভাট= ০৮ ৬০০ 
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১১.৫ উত্তভ চচ িা: 
 

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

বয়বছ। 

 প্রবতযক টির্বআই, র্ডবপ্লাভা ইনর্িটিউট  র্ফএর্ কবরবজ চার্দায জপ্রর্যবত আন াংখ্যা বৃর্দ্ধ কযা 

বয়বছ এফাং Need based চার্দায কাযবণ নতুন ফস্ত্র র্যা প্রর্তষ্ঠান স্থাবনয উবযাগ গ্রণ কযা 

বয়বছ।  

 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজমূ  কটক্সটাইর ইনশিটিউটমূল্প বশত ৃ কাম িক্রভ অনরাইন র্বর্ত্তক কযা 

বয়বছ। 

  

১১.৬ র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ: 
 

ক্রিঃ নাং কাম িক্রভ কাম িক্রভ 

১ অনরাইন 

জযর্জবষ্ট্রন র্বিভ 

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ অজিবনয জন্য ফস্ত্র র্যদপ্তয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ার্ব ি 

ইবনাববন পান্ড অযায়াড ি জথবক প্রাপ্ত অথ ি িাযা ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয 

কর জফাবক অনরাইন এযার্প্লবকন পটয়ায “ই-জফা” গত 27/12/2016 

তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী শুব উবিাধন কবযন। অনরাইন 

ার্ব িব জফা গ্রীতা জম জকান স্থাবন ফব প্রবয়াজনীয় ডকুবভন্ট আবফদন 

কযবত াবযন। আবফদনকাযীয আবফদনটি জকাথায়, র্ক অফস্থায় আবছ তা প্রর্তটি 

ধাব এএভএ/ইবভইর এয ভােবভ জানাবনা য়। আবফদনকাযীয কযণীয় র্কছু 

থাকবর র্তর্ন  র্নবদ িনাভত প্রবয়াজনীয় দবয গ্রণ কযবত াযবফন। এছাড়া 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয কাজ ম্পন্ন বর এএভএ/ইবভইর এয ভােবভ অফগত বয় 

র্তর্ন কাজটি/জফাটি গ্রণ কযবত াযবফন। 

২ ই-পাইর্রাং ফস্ত্র র্যদপ্তবয ই-পাইর্রাং এয উয প্রধান কাম িারবয়য কর 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবক প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। গত ১৪/০৬/২০১৭ তার্যখ 

জথবক ফস্ত্র র্যদপ্তবয ই-পাইর্রাং দ্ধর্ত চালু কযা বয়বছ। 

3 অনরাইবন বর্তি ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউটমূব অনরাইবন র্ফএর্ ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং, র্ডবপ্লাভা ইন 

জটক্সটাইর কটকল্পনারজী  র্ডবপ্লাভা ইন জুট কটকল্পনারজী ককাল্পযৃ বর্তি প্রর্ক্রয়া 

ম্পাদন কযা বে। 

 

১২. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি: 
 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ফস্ত্র র্যদপ্তয:  
 

গত 29.06.২০১6 তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ভন্ত্রণারবয়য 

বাকবয র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয এফাং র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবে ২০১6-১7 অথ িফছবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযর্যত য়। র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারজয়য াবথ র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তবযয স্বাযর্যত 

২০১6-১7 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। ফস্ত্র র্যদপ্তয উি ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয জকৌরগত উবিবেয ৮0 নম্ববযয ভবে 67.80 নম্বয এফাং আফর্েক জকৌরগত উবিবেয 20 নম্ববযয 

ভবে ১7.6০ নম্বয অজিন কবযবছ। ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয ভবে 85.40 নম্বয অজিন কবযবছ। অথ িাৎ ফস্ত্র র্যদপ্তয 

২০১6-১7 অথ িফছবয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ফাস্তফায়বনয ায ৮৫.৪০%। 
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গত 29.06.2016 তার্যবখ ২০১৬-১৭ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযয অনুষ্ঠাবন ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী  র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয 

 

 ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াবথ আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্যা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূ: 
 

গত 27.০৬.২০১6 তার্যবখ ফস্ত্র র্যদপ্তয  আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্যা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয 

ভেকায ২০১6-১7 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযয অনুষ্ঠান অত্র র্যদপ্তবযয বাকবয অনুর্ষ্ঠত 

য়। উি চুর্ি স্বাযয অনুষ্ঠাবন র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তবযয াবথ 05টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয  

02টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউবটয অেযগণ এফাং 04টি র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তবযয উ-র্যচারকগবণয ভবে ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযর্যত য়। 

 

 
 

ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্যা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয াবথ গত 27.06.2016 তার্যবখ ২০১6-১7 অথ িফছবযয “ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি” স্বাযয অনুষ্ঠাবন উর্স্থত প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয় প্রধানগণ  
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ফস্ত্র র্যদপ্তবযয ২০১6-১7 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয অজিন  
 

করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয জকৌরগত উবিেমু 

ককৌরগত 

উল্পেে-1. 

ফস্ত্রখাবি 

ভানফ িদ 

উন্নেন 

  

1.১ 

কালযগলয 

লক্ষা প্রদান 

(ফস্ত্র 

প্রয়কৌর/  

প্রযুলি) 

1.১.১ শফএশ ইন কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং  উিীণ ৃশযাথী 

ৃংখ্যা 13.০০ ৩০০ ২৯৮ ২৯৫ ২৯৪ - 326 100 13.00 

1.১.২ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর/ 

জুট কটকল্পনারজী উিীণ ৃশযাথী 

 ৃংখ্যা ১২.০০ ৩০০ ২৮০ - - - 325 100 ১2.০০ 

1.১.৩  এএশ কবাল্পকনার 

কটক্সটাইর উিীণ ৃশযাথী 

ৃংখ্যা ১০.০০ ২৩৫০ ২৩৪৫ ২৩৪০ - - 2574 100 10.০০ 

ককৌরগত 

উল্পেে- ২. 

ফস্ত্র রক্ষা 

প্ররিষ্ঠান 

ংরিষ্ট প্রকল্প 

প্রিয়ন ও 

ফাস্তফায়ন 

ত্বযারন্বি কযা 

২.১ চরভান 

প্রকল্পমু 

ফাস্তফায়ন 

২.১.১ ফাস্তফালেতব্য মফগভগঞ্জ 

মটক্সটাইর ইনলিটিউটয়ক 

মফগভগঞ্জ মটক্সটাইর 

ইলঞ্জলনোলযৃং কয়রয়জ 

উন্নীতকযণ প্রকল্প 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ 100 99 - - - 98.20 0 0 

২.১.২ ফাস্তফালেতব্য ফলযার 

মটক্সটাইর ইনলিটিউটয়ক ীদ 

আফদুয যফ মযলনোফাত 

মটক্সটাইর ইলঞ্জলনোলযৃং কয়রয়জ 

উন্নীতকযণ প্রকল্প 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ১০০ 99 - - - 95.38 0 0 

২.১.৩ ফাস্তফালেতব্য  লঝনাইদ 

মটক্সটাইর ইলঞ্জলনোলযৃং কয়রজ 

স্থান প্রকল্প 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ১০০ 99 - - - 99.97 100 2.00 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২.১.৪ ফাস্তফালেতব্য  ৪টি 

মটক্সটাইর ইনলিটিউট স্থান 

প্রকল্প 
(চট্টগ্রাভ/যৃংপুয/ খুরনা/নায়টায) 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ - - - - 98.90 100 2.00 

২.১.৫ ফাস্তফালেতব্য  মখ 

মযানা মটক্সটাইর ইলঞ্জলনোলযৃং 

কয়রজ স্থান প্রকল্প, 

মগাারগঞ্জ 

 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ - - - - 99.64 100 2.00 

২.১.৬ ফাস্তফালেতব্য মগৌযনদী 

মটক্সটাইর ইনলিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ - - - - 99.99 100 2.00 

২.১.৭ ফাস্তফালেতব্য মবারা 

মটক্সটাইর ইনলিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ - - - - 99.35 100 2.00 

২.১.৮ ফাস্তফালেতব্য  মখ 

যায়র  মটক্সটাইর 

ইনলিটিউট, জাভারপুয স্থান 

প্রকল্প 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%) 

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ - - - - 75.27 0 0 

  
২.১.৯ ফাস্তফালেতব্য ি: এভ, এ, ফাবজট ব্যবয়য ২.০০ ৯৯ - - - - 99.99 100 2.00 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ওয়াবজদ রভয়া কটক্সটাআর 

আরিরনয়ারযং কবরজ স্থান 

প্রকল্প 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

 

২.১.১০ ফাস্তফালেতব্য মখ 

ালনা  কটক্সটাআর 

আরিরনয়ারযং কবরজ 

জাভারপুয স্থান প্রকল্প 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ ৯৮ - - - 99.78 100 2.00 

২.১.১১ ফাস্তফালেতব্য  ীদ 

কাভরুজ্জাভান কটক্সটাআর 

আনরস্টটিউট স্থান প্রকল্প, 

ভান্দা, নওগাঁ 

ফাবজট ব্যবয়য 

ায (%)  

(থ© ফছয) 

২.০০ ৯৯ 98 - - - 93.67 0 0 

২.২ নতুন 

০৭ (াি)টি 

প্রকল্প প্রিয়ন 

২.২.১  প্রিীি কফগভ অরভনা 

ভনসুয কটক্সটাআর আনরস্টটিউট, 

রযাজগি স্থান প্রকল্প 

িারযখ ১.০০ জবেম্বয, 

২০১৬ 

অবটাফয, 

২০১৬ 

নববম্বয, 

২০১৬ 

র্ডবম্বয, 

২০১৬ 

জানুয়ার্য, 

২০১৭ 

জুরাই, 2016 100 1.00 

২.২.২ প্রিীি পরযদপুয 

কটক্সটাআর আনরস্টটিউট স্থান 

প্রকল্প 

িারযখ ১.০০ র্ডবম্বয, 

২০১৬ 

জানুয়ার্য, 

২০১৭ 

জপব্রুয়ার্য, 

২০১৭ 

ভাচ,ৃ 

২০১৭ 

এর্প্রর, 

২০১৭ 

জুন, 2017 0 0 

২.২.৩ প্রিীি রবরট 

কটক্সটাআর আরিরনয়ারযং 

কবরজ স্থান প্রকল্প 

িারযখ ১.০০ জপব্রুয়ার্য, 

২০১৭ 

ভাচ,ৃ 

২০১৭ 

এর্প্রর, 

২০১৭ 

জভ, 

২০১৭ 

জুন, 

২০১৭ 

0 0 0 

  

২.২.৫  প্রিীি সুনাভগি িারযখ ১.০০ জভ,  জুন, - - - জপব্রুয়ার্য, 2017 100 1.00 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কটক্সটাআর আনরস্টটিউট স্থান 

প্রকল্প 

২০১৭ 2017 

২.২.৬ প্রিীি রারভরনযাট  

কটক্সটাআর আনরস্টটিউট , 

কাররগি স্থান প্রকল্প 

িারযখ ১.০০ জভ,  

২০১৭ 

জুন, 

2017 

- - - 0 0 0 

২.২.৭  প্রিীি ১৩ (কিয)টি 

কটক্সটাআর কবাবকনার 

আনরস্টটিউট স্থান প্রকল্প 

িারযখ ১.০০ জুন, 

2017 

- - - - 0 0 0 

ককৌরগত 

উল্পেে- ৩. 

ফস্ত্র লয়ল্পয 

উন্নেয়ন 

য়মালগতা 

মজাযদায 

কযণ  

৩.১ কালক 

কর্তৃল্পযয 

শনকট প্রাপ্ত 

আল্পফদন 

শনষ্পশি   

৩.১.১   শনষ্পশিকৃত আল্পফদন 

 

 

 (%) 

 

৮.০০ ৯৭ ৯৬ - - - 98.50 

প্রার্প্ত- ৬৯৫২ 

র্নষ্পর্ত্ত- ৬৮৯৭ 

 

100 8.00 

৩.২ ফস্ত্র শে 

কাযখানা 

শযদনৃ 

৩.২.১ শযদনৃকৃত  ফস্ত্র শে 

কাযখানা  

ৃংখ্যা ৮.০০ ৬৩০ ৬২৮ - - - 640 100 8.00 

জভাট = 67.80 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযযআফশেক জকৌরগত উবিেমু  

দক্ষতায য়ে 

ফালল সক 

কভ সিাদন 

চুলি ফাস্তফােন 

২০১৬-১৭ অথ সফছয়যয খড়া ফালল সক 

কভ সিাদন চুলি দালখর 

লনধ সালযত ভেীভায ভয়ে খড়া 

চুলি ভন্ত্রণারে/লফবায়গ দালখরকৃত  
তালযখ ১ ১৯ মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 17 এর্প্রর, 2016 100 1.00 

ভাঠম সায়েয কাম সারেমূয়য য়ে 

২০১৬-১৭ অথ সফছয়যয ফালল সক 

কভ সিাদন  চুলি স্বাক্ষয 

লনধ সালযত ভেীভায ভয়ে চুলি 

স্বাক্ষলযত 
তালযখ ১ 

২৬-৩০ 

জুন 
- - - - 27 জুন, 2016 100 1.00 

২০১৫-১৬ অথ সফছয়যয ফালল সক 

কভ সিাদন চুলিয মূল্ােন প্রলতয়ফদন 

দালখর 

 

লনধ সালযত তালযয়খ মূল্ােন 

প্রলতয়ফদন দালখরকৃত  
ৃংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই 

১৮ 

জুরাই 

১৯ 

জুরাই 

২০ 

জুরাই 
14 জুরাই, 2016 100 1.00 

২০১৬-১৭ অথ সফছয়যয ফালল সক 

কভ সিাদন চুলি ফাস্তফােন লযফীক্ষণ 
ত্রৈভালক প্রলতয়ফদন দালখরকৃত  ৃংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 4 100 1.00 

২০১৬-১৭ অথ সফছয়যয ফালল সক 

কভ সিাদন চুলিয অধ সফালল সক মূল্ােন 

প্রলতয়ফদন দালখর 

 

লনধ সালযত তালযয়খ অধ সফালল সক 

মূল্ােন প্রলতয়ফদন দালখরকৃত 
তালযখ ১ 

২২ 

জানুোলয 

২৩ 

জানুোলয 

২৪ 

জানুোলয 

২৫ 

জানুোলয 

২৬ 

জানুোলয 

03 জানুয়ার্য, 

2017 
100 1.00 

ফালল সক কভ সিাদন চুলিয য়ে 

ৃংলিষ্ট কভ সকতসায়দয প্রয়ণাদনা প্রদান 

 

ত্রফয়দলক প্রলক্ষয়ণ মপ্রলযত 

কভ সকতসা 
ৃংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 0 0 0 

দক্ষতা ও 

ত্রনলতকতায 

উন্নেন 

যকালয কভ সিাদন ব্যফস্থানা 

ৃংক্রান্ত প্রলক্ষণ লফলবন্ন লফলয়ে 

কভ সকতসা/কভ সচাযীয়দয জন্য প্রলক্ষণ 

প্রলক্ষয়ণয ভে
1
 জনঘণ্টা ১ ২৩০০ ২২৮০ ২২৭০ ২২৬০ ২২৫০ 2450 100 1.00 

                                                           
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রলক্ষয়ণয ভয়ে অন্যূন ২০ঘন্টা যকালয কভ সিাদন ব্যফস্থানা ৃংক্রান্ত প্রলক্ষণ অন্তর্ভ সি থাকয়ফ ।  
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আয়োজন 

জাতীে শুদ্ধাচায মকৌর ফাস্তফােন 

২০১৬-১৭ অথ সফছয়যয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফােন কভ সলযকল্পনা এফৃং 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ কাঠায়ভা 

প্রণীত ও দালখরকৃত 

তালযখ ১ ১৫ জুরাই 
৩১ 

জুরাই 
- - - 11 জুরাই, 2016 100 1.00 

লনধ সালযত ভেীভায ভয়ে 

ত্রৈভালক  লযফীক্ষণ প্রলতয়ফদন 

দালখরকৃত 

 

ৃংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 4 100 1.00 

তথ্য অলধকায ও 

স্বপ্রয়ণালদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফােন 

তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃত % ১ 

প্রলত 

ভায়য ১ভ 

প্তা 

প্রলত 

ভায়য 

২ে প্তা 

প্রলত 

ভায়য 

৩ে প্তা 

- - 
প্রলত ভায়য ১ভ 

প্তা 
100 1.00 

 
ফালল সক প্রলতয়ফদন প্রণেন ও প্রকা 

ফালল সক প্রলতয়ফদন ওয়েফাইয়ট 

প্রকালত 

 

তালযখ ১ 
১৫ 

অয়টাফয 

২৯ 

অয়টাফয 

১৫ 

নয়বম্বয 

৩০ 

নয়বম্বয 

১৫ 

লডয়ম্বয 

13 

অবটাফয 
100 1.00 

কাম সদ্ধলত ও 

মফায 

ভায়নান্নেন 

 

ই-পাইলরৃং দ্ধলত প্রফতসন 

দপ্তয/ৃংস্থাে ই-পাইলরৃং দ্ধলত 

প্রফলতসত 

 

তালযখ ১ 
২৮ 

মপব্রুোলয 
৩০ ভাচ স 

৩০ 

এলপ্রর 
৩১ মভ ২৯ জুন 14 জুন 60 0.60 

 

লআযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ স ৃংলিষ্ট 

কভ সচাযীয লআযএর, ছুটি নগদােন ও 

মনন ভঞ্জুলযৈ যুগৎ জালয 

লনলিতকযণ  

লআযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ স 

ৃংলিষ্ট কভ সচাযীয লআযএর, ছুটি 

নগদােন ও মনন ভঞ্জুলযৈ 

যুগৎ জালযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 100 100 1.00 

মফা প্রলক্রোে উদ্ভাফন কাম সক্রভ 

ফাস্তফােন 

দপ্তয/ৃংস্থায কভয়ক্ষ একটি 

অনরাইন মফা চালুকৃত 
তালযখ ১ 

৩১ 

লডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোলয 

২৮ 

মপব্রুোলয 
- - 27 র্ডবম্বয 100 1.00 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জকৌরগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 2016-17 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/ৃংস্থায কভয়ক্ষ ৩ টি 

মফাপ্রলক্রো জীকৃত 
তালযখ ১ 

৩১ 

লডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোলয 

২৮ 

মপব্রুোলয 
- - 29 অবটাফয 100 1.00 

অলবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন লনষ্পলিকৃত অলবয়মাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 100 100 1.00 

কভ স লযয়ফ 

উন্নেন 
অলপ বফন ও আলেনা লযচ্ছন্ন যাখা 

লনধ সালযত ভেীভায ভয়ে অলপ 

বফন ও আলেনা লযচ্ছন্ন 
তালযখ ১ 

৩০ 

নয়বম্বয 

৩১ 

লডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোলয 
- - 30 নববম্বয 100 1.00 

মফা প্রতূাী এফৃং দ সনাথীয়দয জন্য 

টেয়রট অয়ক্ষাগায (waiting 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  

লনধ সালযত ভেীভায ভয়ে মফা 

প্রতূাী এফৃং দ সনাথীয়দয জন্য 

টেয়রট অয়ক্ষাগায  চালুকৃত 

তালযখ ১ 
৩০ 

নয়বম্বয 

৩১ 

লডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোলয 
- - 30 নববম্বয 100 1.00 

মফায ভান িয়কস মফাগ্রীতায়দয 

ভতাভত লযফীক্ষয়ণয ব্যফস্থা চালু কযা 

মফায ভান িয়কস 

মফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

লযফীক্ষয়ণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তালযখ ১ 
৩০ 

নয়বম্বয 

৩১ 

লডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোলয 
- - 30 নববম্বয 100 1.00 

আলথ সক 

ব্যফস্থানায 

উন্নেন 

অলডট আলি লনষ্পলি কাম সক্রয়ভয 

উন্নেন 

 

ফছয়য অলডট আলি লনষ্পলিকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 14.71 0 0 

জভাট = 17.60 

জভাট অজিন (Composite Score) = 85.40 
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১৩. অর্ডট আর্ত্ত: 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

1 ফস্ত্র 

শযদপ্তয, 

ঢাকা 

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 

2 ঐ র্ঝনাইদ 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- 04 যকার্য র্নবদ ি 

রঙ্ঘন কবয  

যকার্য প্রর্তষ্ঠান 

প্রগর্ত ইন্ডার্ষ্ট্রজ 

বত গাড়ী ক্রয় না 

কবয জফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠান বত গাড়ী 

ক্রয় কযায 

অর্নয়র্ভত ব্যয় 

38,82,800 র্নষ্পর্ত্তকৃ

ত 

3 ঐ ফঙ্গফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

প্রকে, 

কার্রার্ত, 

টাাংগাইর 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- 18 কার্রাতী, 

টাাংগাইর-এ 

ফঙ্গফন্ধু কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ প্রকবেয 

র্নযীযাবমাগ্য 

কাগজ ত্রার্দ 

প্রদ িন না কযায় 

অর্নযীর্যত ব্যয় 

- র্নষ্পর্ত্তকৃ

ত 

4 ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৫ মুশিমৄদ্ধ শফলয়ক 

ভন্ত্রণারল্পয়য শনল্পদৃ 

রঙ্ঘন কল্পয 

মুশিল্পমাদ্ধা ককাটায় 

শনল্পয়াগ প্রদান কল্পয 

কফতন বাতা ফাফদ 

অশনয়শভত 

শযল্পাধ 

২০,২০,০৫০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

5 ঐ কফগভগি 

কটক্সটাইর 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৬ শশআয আইন 

রঙ্ঘন কল্পয 

১১,২৮,৪৩৪ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

অনুল্পযাধ জ্ঞান 

দ্ধশতল্পত 

(আযএপশকউ) 

আশথকৃ মূল্ 

ীভায অশতশযি 

িয় কযায় 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

অশনয়শভত ব্যয় 

6 ঐ ০৪টি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে ; 

কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে; াফনা 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান  

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৭ অথ ৃভন্ত্রণারল্পয়য 

শনল্পদৃ রঙ্ঘন কল্পয 

গািী কভযাভত শফর 

অশতশযি 

শযল্পাধ কযায় 

প্রশতষ্ঠাল্পনয আশথকৃ 

যশত 

২,৩২,০৩০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

7 ঐ কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৮ কভশন টুর 

পোক্টযী  শরশভল্পটড 

কর্তকৃ শফরল্পম্ব 

ভারাভার যফযা 

জশনত কাযল্পণ 

জশযভানা কতনৃ 

ব্যশতত শফর 

শযল্পাধ কযায় 

যকাল্পযয আশথকৃ 

যশত 

৪০,৭০,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

8 ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১০ আদায়কৃত শে 

কাযখানায শনফন্ধন 

শপ এফং অন্যান্য 

াশবৃ চাজৃ 

অশনয়শভত বাল্পফ 

এটিশড শাল্পফয 

শযফল্পত ৃচরশত 

১,০২,৬৭৩ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

শাফ জভা যাখায 

পল্পর যকাল্পযয 

সুদ জশনত যশত 

9 ঐ ১০টি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে, 

কজাযাযগি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট

কক কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে, 

কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১২ মূদ্রণ  

আফাফত্র খাল্পত 

শনধাৃশযত ায 

অল্পযা কভ াল্পয 

বোল্পটয টাকা 

কতনৃ কযায় 

যকাল্পযয যাজস্ব 

যশত 

৩৮,৫৪৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

10 ঐ ১০টি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

স্থান 

প্রকল্পেয 

অধীন  নগাঁ, 

শযাজগি  

চাঁাই 

নফাফগি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১৭ শফল্পিতায স্বাযয 

ব্যশতত শফশবন্ন 

প্রকায ভারাভার 

িয় কদখাল্পনায 

পল্পর প্রশতষ্ঠাল্পনয 

আশথকৃ যশত 

১,৫৫,১০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

11  শফবাগীয় ফস্ত্র 

শযদপ্তয, 

খুরনা 

১৯৮৯-

২০১৫ 

- ০১ ককা ৃ

এোশপশরল্পয়ন শপ 

এয উয বোট 

এফং অশপ বফন 

বািায  উয বোট 

৪১,৫৫০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

 উৎল্প আয়কয 

আদায় / কতনৃ না 

কযায় যাজস্ব যশত 

৪১,৫৫০/- টাকা 

 

12  ঐ ১৯৮৯-

২০১৫ 

 ০২ অশপ/কভসৃ্থল্পর 

উশস্থশত শনশিত 

না কল্পয 

অশনয়শভতবাল্পফ 

কফতন বাতাশদ 

ফাফদ প্রদান  টাকা 

মাা গুরুতয 

অশনয়ভ 

৪,৩৩,৪৯৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

13  ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরাতী, 

টাংগাইর 

  01 প্রাক্করন অল্পযা 

অশতশযি খযচ 

কযায় আশথকৃ 

যশত 

৮২,১৮,০০০/- 

৮২,১৮,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

14  ঐ   02 শডশশ অনুমায়ী 

িয়কৃত 

কশম্পউটায মূ 

ল্পযজশভল্পন ফাস্তফ 

মাচাই কল্পয কভ 

ায়ায় আশথকৃ 

যশত 

১৬,৫০,০০০/- 

টাকা 

১৬,৫০,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

15  ঐ   07 প্রাক্করন/ফাল্পজট 

ফযাে না থাকা 

ল্পত্ব প্রকল্পেয 

শনল্পয়াশজত 

কভচৃাযীগণল্পক 

অশনয়শভতবাল্পফ 

আশথকৃ াায্য 

প্রদান কযায় 

আশথকৃ যশত 

৭,৮৩,১০১/- টাকা 

৭,৮৩,১০১ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

16  ঐ   08 ড্রইং, শডজাইন, 

প্রাক্করন এভ.শফ 

য়াক ৃডায, 

প্রাক্করন 

াটিশৃপল্পকট, মূর 

কাম িাকদ 

ব্যশতল্পযল্পক 

অশনয়শভতবাল্পফ 

কভশনাযীজ 

ভারাভার িয় 

কযায় অশনয়শভত 

ব্যয় 

১৬,৭০,৮৬,২২৫/- 

১৬,৭০,৮৬,২২৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

17  ঐ   11 ভাইল্পিাফা িয় 

মুল্পল্য উয মূক 

কতনৃ না কযায় 

যাজস্ব যশত 

১৪৯৯৯৬/- টাকা 

১,৪৯,৯৯৬ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

18  ঐ   12 আফাফত্র িল্পয়য 

শযল্পাশধত 

মুল্পল্য উয বোট 

কতনৃ না কযায় 

যাজস্ব যশত 

১৯৭৩১৫/- টাকা 

১,৯৭,৩১৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

19 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 

20 ঐ 4টি 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

15 - র্ডর্র্ আইন 

রঙ্ঘন কবয এক 

খাবতয টাকা অন্য 

67,784 র্নষ্পর্ত্তকৃ

ত 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

স্থান  

াফনা 

জটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট

জক কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ 

প্রকে 

খাবত ব্যয় কযায় 

অর্নয়র্ভত ব্যয় 

21 ঐ র্ফবাগীয় ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

খুরনা 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

03 - অশনয়শভত বাল্পফ  

জনস্বাথ ি ক্ষুন্ন কবয 

দীঘ ির্দন প্রধান 

কাম িারবয় 

াংমৄর্িয ভােবভ 

জফতন বাতার্দ 

ফাফদ প্রদান 

767231/- টাকা 

7,67,231 র্নষ্পর্ত্তকৃ

ত 

22 ঐ র্ফবাগীয় ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

খুরনা 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

04 - মথামথ কর্তিবযয 

অনুবভাদন ব্যতীত 

দয দপ্তবয ভ্রভণ 

এফাং ভ্রভণ বাতা 

র্ফর গ্রণ কযায় 

যর্ত 17,011/- 

টাকা 

17,011 র্নষ্পর্ত্তকৃ

ত 

23 ঐ ফস্ত্র শযদপ্তয, 

প্রধান 

কামাৃরয়, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/১৫ 

২০১০-১৪ 

২০ - অশনয়শভত বাল্পফ 

গুরুত্বপূণ ৃডকুল্পভে 

ব্যশতত শনফন্ধন 

প্রদানকৃত 

প্রশতষ্ঠাল্পনয শফফযণী 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

24 ঐ ীদ আফদুয 

যফ 

কযশনয়াফাত 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

ফশযার 

ঐ ০৯ - মথামথ 

াযপযল্পভন্প 

অশজৃত য় শন 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

25 ঐ কটক্সটাইর আগি/১০ ০৩ - আয়কয অনাদাল্পয় ২,৭৪৮ র্নষ্পর্ত্তয 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কজাযাযগি, 

চট্টগ্রাভ 

যাজস্ব যশত অবযায় 

26 ঐ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কফগভগি, 

কনায়াখারী 

ঐ ০৭ - কো ফশ অল্পযা 

ব্যাংক শস্থশত কভ 

১,৪৩,৯৯২ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

27 ঐ ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরাতী, 

টাংগাইর 

কল্পন্ফম্বয/১০ ০৫ - িয়কৃত ফইত্র 

শফতযল্পণয 

শাফ/প্রাশপ্ত 

স্বীকায ত্র ায়া 

মায়শন 

২১,৬৩,০২৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

28  ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরাতী, 

টাংগাইর 

 03  প্রকে দপ্তল্পয 

ব্যফহৃত অশপ 

যিাভ  

আফাফত্র প্রকে 

কল্পল 

কপযত/ভনৃ না 

কযায় আশথকৃ 

যশত 

১০,২০,৭০০/- 

১০,২০,৭০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

29  ঐ  04  প্রকল্পেয অব্যশয়ত 

টাকা ভ িন কযায 

প্রভাণ না ায়ায় 

আশথকৃ যশত 

৩,১৯,৪৭,২০০/- 

৩,১৯,৪৭,২০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

30  ঐ  05  অথ ৃভন্ত্রণারল্পয়য 

শনল্পদৃ অল্পযা 

কল্পয অশতশযি 

মূল্পল্ ভাইল্পিাফা 

িয় কযায় আশথকৃ 

যশত ৭,৬৯,৯০০/ 

টাকা 

৭,৬৯,৯০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্রর্ভক 

নাং 

দপ্তয/ 

ংস্থায 

নাভ 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

নাভ 

আশিয 

ভা 

 অথ ৃফছয 

অনুল্পিদ  নম্বয আশিয শল্পযানাভ জশিত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 

31  ঐ  06  ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারল্পয় ব্যফহৃত 

গার্ড়য জ্বারার্ন  

কভযাভত খযচ 

শডশশ/ প্রাক্করন 

ফশভূতৃ 

অশনয়শভতবাল্পফ 

প্রকল্পেয পান্ড ল্পত 

শফর শযল্পাধ 

কযায় আশথকৃ 

যশত ৫,১৫,২৩০/- 

৫,১৫,২৩০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

32  ঐ  09  িয়কৃত 

কভশনাযীল্পজয 

স্বল্পয প্রল্পকৌর 

শফবাগ / কাি 

ল্াশন্ডং 

ইন্পল্পকান 

কশভটিয গুণগত 

ভাল্পনয ঠিকতা 

প্রতেয়ন না 

ায়ায় 

অশনয়শভত ব্যয়  

১৯,০৭,৮৫,৫৫২/- 

টাকা ল্পয়ল্পছ 

১৯,০৭,৮৫,৫৫২ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

33  ঐ  10  ফাজায মূল্পল্য 

কচল্পয় অশতশযি 

মূল্পল্ ণ্য িয় 

কযায় আশথকৃ 

যশত ১,৬৭,৪০০/- 

টাকা 

১,৬৭,৪০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

34  ঐ  13  অবেন্তযীণ শনয়ন্ত্রণ 

ব্যফস্থা দুফরৃতা 

প্রংল্পগ 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

জভাট= 16টি 18টি  41,90,99,847  

২০১6-১7 অথ িফছবয ফস্ত্র র্যদপ্তবয জভাট ৩4টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্তয ভবে 18টি অর্গ্রভ, 16টি াধাযণ। 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয 05টি অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ, 02টি অর্গ্রভ, 03টি াধাযণ। র্নষ্পর্ত্তয ায 

14.71%। 
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১৪. ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয কভকৃতাৃল্পদয নাভ  কমাগাল্পমাল্পগয নম্বয: 

 

১৪.১ প্রধান কামাৃরয়: 

িেঃ নং নাভ  দফী াখায নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ কভাাম্মদ ইভাইর 

শযচারক (অশতশযি শচফ) 

9138661 

2 জনাফ কভা: আব্দু ারাভ 

উ-শযচারক (কাশযগশয) 

যপ্তাশন াখা 9116385 

3 জনাফ কভা: াইপৄয যভান 

উ-শযচারক(কাশযগশয)  

ফাস্তফায়ন াখা 9114209 

4 জনাফ রায়রা ইয়াশপয 

ভন্বয়কাযী  উ-শযচারক (প্রান) (চ: দা:) 

প্রান াখা 8189451 

5 জনাফ কভাাম্মদ আরভ কযজা 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

শযকেনা াখা 9113770 

6 জনাফ কভা: আব্দুয যভান 

উ-শযচারক (জশয  শযংখ্যান) 

জশয  শযংখ্যান াখা 8189014 

7 জনাফ এ.কক.এভ. যাশজব্যয যভান 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

প্রান াখা 55013202 

8 জনাফ এভ, আব্য াদাত াল্পয়ভ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 55013203 

9 জনাফ শপল্পযাজ মুাম্মাদ আনছাযী 

কাযী শযচারক (প্রান) 

প্রান াখা 9114038 

10 জনাফ এভ.এভ.আয়ুফ যানা ভানী 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

ফাস্তফায়ন াখা 9120606 

11 জনাফ ভাল্পদফ কুভায কদফনাথ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

এভআই াখা 8189849 

12 জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 55013624 

13 জনাফ যাজু আল্পভদ 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) 

যপ্তাশন াখা 9113415 

14 জনাফ শগয়া উশেন 

শযংখ্যান কভকৃতাৃ 

জশয  শযংখ্যান াখা 8189134 

15 জনাফ বল্পফ চন্দ্র যকায 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

ফাস্তফায়ন াখা 55013283 

16 জনাফ জভা: র্নজাভ উর্িন 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

যপ্তাশন াখা 9111109 

১7 জনাফ জভা: আপ্তাফ উর্িন 

কাযী শযচারক (কাশযগশয)  

এভআই াখা - 
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১৪.২ প্রকে র্যচারকগণ: 
 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রকবেয নাভ জমাগাবমাগ 

১ জনাফ জভা: ইউসুপ আরী 

মৄগ্মশচফ  প্রকে শযচারক 

“৪টি কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ 

প্রকে 

০১৭১১-৩১০৪৫৩ 

২ জনাফ জভািঃ ভকবুর জাবন 

মৄগ্মশচফ  প্রকে শযচারক 

“জখ যাবর কটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

স্থান” ীলকৃ প্রকে, ভাদাযগি, 

জাভারপুয 

০১৯২৭-২০০৯৬৫ 

৩ জনাফ কভা: খুযীদ ইকফার কযজবী 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“কখ কযানা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান” ীল িক প্রকে, জগাারগি     

০১৭২০-২০০৬৫৪ 

4 জনাফ কভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“ীদ  কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে, ভািা, 

নগাঁ 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

5 জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

“ফর্যার কটক্সটাইর ইনর্িটিউটবক ীদ 

আফদুয যফ জযর্নয়াফাত কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ”  

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

6 জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“কগৌযনদী কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” 

ীল িক প্রকে, কগৌযনদী, ফশযার 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

7 জনাফ জফগভ তার্নয়া খান 

উপ্রধান  প্রকে শযচারক(অ: দা:) 

“কবারা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” 

ীল িক প্রকে, কবারা 

9512219 

8 জনাফ কভা: খুযীদ ইকফার কযজবী 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“জফগভ আর্ভনা ভনসুয কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট স্থান” ীল িক 

প্রকে, কাশজপুয, শযাজগি 

০১৭২০-২০০৬৫৪ 

9 জনাফ কভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“ড: এভ, এ, য়াল্পজদ শভয়া মটক্সটাইর 

ইলঞ্জলনোলযৃং কয়রজ স্থান” ীল িক প্রকে, 

ীযগঞ্জ, যৃংপুয 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

10 জনাফ জর কার্ন্ত ফর্নক 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

“শঝনাইদ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান” ীলকৃ প্রকে 

9612287 

11 জনাফ আবু র্না জভা: জযাকনুর 

কাবদয 

বমাগী অোক (কার্যগর্য)  

প্রকে শযচারক (অ: দা:) 

“কফগভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ 

উন্নীতকযণ” ীল িক প্রকে, কনায়াখারী 

01552-366910 

12 জনাফ জভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (জ:  :)  প্রকে 

শযচারক (অ: দা:) 

“জখ ার্না র্ফএর্-ইন কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে, 

জভরাি, জাভারপুয 

০১৭০৮-302437 
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১৪.৩ শফবাগীয় কামাৃরয়: 
 

িেঃ নং নাভ  দফী ঠিকানা কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ জভা: আাদুজ্জাভান 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, যাজাী 0721-772518 

2 জনাফ এ,শফ,এভ াইপৄয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে   

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, চট্টগ্রাভ 031-724584 

3 জনাফ কভা: শনজাভ উশেন 

সুাশযনল্পটনল্পডে   

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, খুরনা 041-721940 

4 জনাফ জভা: াইপৄয যভান 

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ঢাকা 02-58610112 

 

১৪.৪ কজরা কামাৃরয়: 
 

িেঃ নং নাভ  দফী ঠিকানা কমাগাল্পমাগ  

1 জনাফ কভা: শনজাভ উশেন 

কাযী শযচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র শযদপ্তয, টাংগাইর 0921-63684 

2 জনাফ কভা: জায়দুর ক প্রধান 

কাযী শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র শযদপ্তয, শদরারপুয, াফনা 0731-66076 

 

১৪.৫ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ: 
 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ জভা: ইভাইর জভাো 

অেয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, চট্রগ্রাভ 01954-527218 

2 জনাফ আরাউশেন খশরপা 

অেয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, াফনা 01715-199194 

3 জনাফ এ,কক,এভ পজলুর ক 

অেয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

কনায়াখারী 

01911-374437 

4 জনাফ কভা: ভশজব্যয যভান 

অেয 

ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ফশযার 

01718-023970 

5 জনাফ জভা: ভর্বুর ইরাভ 

অেয 

ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

টাংগাইর 

01552-422825 

6 জনাফ আ.ক.ভ পশযদুর আজাদ 

অেয (বাযপ্রাপ্ত) 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদ 01711-141987 

 

  



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

69 

 

১৪.৬ কটক্সটাইর ইনশিটিউট: 
 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ কভা: এনামুর ক  

অেয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর 01721-566130 

2 জনাফ ভভতাজ উশেন আল্পভদ 

অেয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয 01558-337986 

3 জনাফ কভা: ভশজব্যয যভান 

অেয  

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, ফশযার 01718-023970 

৪ জনাফ কভা: আশভনুর ইরাভ 

অেয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ 01795-197981 

 

৫ জনাফ শফ ংকয চিফতী 

অেয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাবটায 01712-502826 

 

৬ জনাফ এ.শফ. এভ পজলুর কশযভ 

অেয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, যংপুয 01710-629403 

 

 

১৫. র্টিবজন চাট িায: 
 

ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

১ স্থানীয় 

র্ফর্নবয়াবগ 

স্থার্তব্য/ 

স্থার্ত ফস্ত্র 

র্ে কাযখানা 

র্নফন্ধন 

র্ফর্বন্ন ফস্ত্র 

র্ে 

প্রর্তষ্ঠান 

বত 

ডাকবমাবগ 

ফা যার্য 

আবফদন 

দার্খবরয 

য ফস্ত্র 

আইন, 

২০১7 

(র্ফর্বন্ন 

ভয় 

জাযীকৃত 

াংবাধনী 

) 

অনুযবণ 

প্রবয়াজবন 

র্যদ িন 

প্রর্তবফদবনয 

(ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

আবফদন দার্খর (য়ান ি 

ার্ব ি এয জডস্ক জথবক র্ি 

জদয়া য়) 

(গ) জেড রাইবন্স  

(ারনাগাদ) 

(ঘ) কাযখানায নাবভ 

আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ারনাগাদ) 

(ঙ) র্র: বর 

ইনকযবাবযন 

াটি ির্পবকট আটি িবকর 

অফ জভবভাবযন্ডাভ/ 

অাংীদার্য প্রর্তষ্ঠান বর, 

অাংীদার্য চুর্িত্র এয 

তযার্য়ত কর্  

(চ) কাযখানায জর্ভয 

ভার্রকানা ম্পর্কিত 

র্নবম্ন ফর্ণ িত 

াবয 

র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

ফযাফয জ-

অড িাবযয 

ভােবভ  

জভা র্দবত 

বফ। 

ক) এক 

টাকা জথবক 

দ জকাটি 

ম িন্ত-

৫০০০/- 

খ) দ 

জকাটি এক 

জথবক র্িঁ 

জকাটি ম িন্ত-

১০,০০০/- 

১২ জথবক 

১৫ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

র্বর্ত্তবত 

র্নফন্ধন ত্র 

প্রদান কযা 

য় 

দর্রবরয/বাড়াকৃত বর 

বাড়ায চুর্িনাভা 

(ছ) র্ে উবযািাবদয নাভ 

ঠিকানা, দফী  

জাতীয়তায র্ফফযণ 

কাযখানায জরটায জড 

প্যাবড 

(জ) র্ফর্ল্ডাং/স্থানায 

উমৄিতায নদ 

(ঝ) জভর্নাযীবজয তার্রকা 

জভর্বনয াংখ্যা, 

মূল্যকাবয (ব্যাাংবকয 

প্যাবড ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(ঞ) জরাকার জভর্নাযীজ 

বর জভর্ন ক্রবয়য চুর্িত্র 

৩০০ টাকায িযাবম্প  

জনাটাযী কযবত বফ এফাং 

জডর্রবাযী চারান এয কর্ 

(ট) আভদার্নকৃত 

জভর্নাযীবজয ব্যাাংবকয 

প্যাবড এরর্, ইনববয়জ, 

র্ফএর, র্আই  মূল্য 

তার্রকা এয কর্  

(ঠ) মথামথ কর্তিয কর্তিক 

অনুবভার্দত জর-আউট প্লযান 

(ড) পায়ায রাইবন্স 

(ঢ) ব্যাাংক রববর্ন্স 

াটি ির্পবকট 

(ণ) স্থানীয় অথফা তফবদর্ক 

ঋণ থাকবর ঋণ াংক্রান্ত 

মাফতীয় ডকুবভন্ট। 

গ) র্িঁ 

জকাটি এক 

বত ঞ্চা 

জকাটি ম িন্ত-

২৫,০০০/- 

ঘ) ঞ্চা 

জকাটি এক 

বত একত 

জকাটি ম িন্ত- 

৫০,০০০/- 

ঙ)  একত 

জকাটি 

টাকায 

অর্ধক 

১,০০,০০০/- 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত: 

ফাাংরাবদ 

যকায 

অনুবভার্দত 

জম জকান 

ব্যাাংজকয 

জ-অড িায 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

২ জমৌথ 

র্ফর্নবয়াগ  

১০০% তফবদ

র্ক 

র্ফর্নবয়াবগ  

র্নফন্ধবনয 

জযবত্র 

ঐ (ক) র্ফবদী উবযািাবদয 

/নাগর্যবকয াবাট ি, 

র্আই র্বা, জবয়ন্ট 

জবঞ্চায এর্গ্রবভন্ট, য়াকি 

াযর্ভট  র্নবয়াগ াংক্রান্ত 

তথ্যার্দ (প্রবমাজয জযবত্র)  

(খ) এনকযাবভন্ট 

াটি ির্পবকট 

র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

ফযাফয 

র্নধ িার্যত 

র্যভাণ জ-

অড িায জভা 

র্দবত বফ 

১২ জথবক 

১৫ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 

৩ আইআযর্ 

র্নয়র্ভতকযবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) এনটাইবটরবভন্ট 

জায এডক 

আইআযর্ সুার্য বত্রয 

কর্ 

(গ) আভদার্ন নদ নফায়ন 

ফই 

(ঘ) ব্যাাংক রববর্ন্স 

াটি ির্পবকট 

(ঙ) কাযখানায় স্থার্ত 

মন্ত্রার্তয তার্রকা 

(চ) জল ৬(ছয়) ভাবয 

আভদার্নকৃত কাঁচাভাবরয 

র্যভাণ  মূল্য র্নম্নর্রর্খত 

ছবক দার্খর কযবত বফ 

(ব্যাাংবকয প্যাবড ব্যাাংকায 

কর্তিক তযার্য়ত) (ক্র: নাং, 

এরর্ নাং  তার্যখ, 

আভদানীকৃত কাঁচাভাবরয 

নাভ, H.S CODE, মূল্য 

$ টাকা, র্ফর অফ এর্ি নাং 

 তার্যখ উবেখ কবয ছক 

ততর্য কবয পূযণ কবয র্দবত 

বফ) 

(ছ) এরর্ নাং র্ফর অফ 

এর্ি এয ফ কাগজত্র  

(জ) র্.আয.র্  

(ঝ) এডক এয আভদার্ন 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ। 

১২ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

স্বত্ব জভাতাবফক 

আভদানীকৃত কাঁচাভাবরয 

তকযা ায 

(ঞ) কাযখানায নাবভ 

আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ারনাগাদ) 

৪ প্রথভ এডক 

আইআযর্য  

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) চারাবনয মূরকর্ ১টি 

পবটাকর্ ৩টি 

(গ)  কাযখানা কর্তিক র্ক 

র্ক কাঁচাভার আনবফ 

এইচ.এ জকাড তার্রকা 

(ঘ) ক্রর্ভক নাং, জভর্বনয 

নাভ  াংখ্যা, এরর্ নাং  

তার্যখ, র্ফর নাং  তার্যখ, 

মূল্য টাকায়, মূল্য তফবদর্ক 

মুদ্রায়, কাযখানায ফার্ল িক 

উৎাদন যভতা এফাং 

ফার্ল িক প্রবয়াজনীয় 

কাঁচাভার উবেখ কবয ছক 

পূযণ কবয র্দবত বফ 

(ঙ) আভদার্নকৃত মন্ত্রার্তয 

জন্য এরর্  এফাং র্ফএর 

এয ফ কাগজত্র 

(চ) কাযখানায় াংস্থার্ত 

মন্ত্রার্ত স্থানীয়বাবফ 

ক্রয়কৃত বর জভর্ন ক্রবয়য 

চুর্িত্র ৩০০ টাকায 

িযাবম্প  জনাটাযী কযবত 

বফ জমখাবন প্রথভয এফাং 

র্িতীয় বযয স্বাযয 

থাকবফ এফাং চারাবনয কর্ 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

১২ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

৫ র্িতীয় এডক 

আইআযর্য  

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ)  কাঁচাভার আভদার্ন না 

কযবর ব্যাাংবকয এন..র্  

(গ) এনটাইবটরবভন্ট 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্য 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

জায এডক 

আইআযর্ সুার্য বত্রয 

কর্ 

(ঘ) আভদার্ন নদ নফায়ন 

ফই 

(ঙ) ব্যাাংক রববর্ন্স 

াটি ির্পবকট 

(চ) কাযখানায় স্থার্ত 

মন্ত্রার্তয তার্রকা 

র্যদপ্তয 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

৬ মন্ত্রার্ত 

ছাড়কযবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) র্আই  (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(গ) এরর্ (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(ঘ) র্এআই (ফয়রাবযয 

জযবত্র) 

(ঙ) ইনববয়জ (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(চ)  প্যার্কাং র্রি (ব্যাাংক 

কর্তিক তযার্য়ত) 

(ছ) র্ফর অফ জরর্ডাং (ব্যাাংক 

কর্তিক তযার্য়ত) 

(জ)  াংর্িি র্ভর্তয 

প্রতযয়নত্র (যার্য 

জটক্সটাইর মন্ত্রার্ত না বর)  

(ঝ)  প্রর্তষ্ঠাবনয র্নজস্ব 

প্যাবড মন্ত্রার্ত/ মন্ত্রাাংবয 

তার্রকা ৩ কর্ (এভর্ড 

কর্তিক তযার্য়ত) 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

২ জথবক 

৩ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

৭ আইর্ জার্যয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) র্আই র্বা 

(গ) ইনববয়জ 

(ঘ) প্যার্কাং র্রি 

(ঙ) র্ফর অফ জরর্ডাং  

 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) জভা 

র্দবত বফ 

২ জথবক 

৩ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

 

৮ ইউর্ 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) আভদানীকৃত 

কাঁচাভাবরয উয ঋণ ত্র 

এফাং র্আই/ইউর্ড এয 

(ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

পবটাকর্ 

(গ) যপ্তার্নতব্য বণ্যয উয 

র্আই এয (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) পবটাকর্ 

(ঘ) যপ্তার্নতব্য বণ্যয উয 

ঋণ বত্রয (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) পবটাকর্ 

 ২ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

৯ ভার্রকানা 

র্যফতিন  

(র্নফন্ধন 

াংবাধন) 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) আয.জজ.এ.র্ 

(জযর্জোয অফ জবয়ন্ট িক 

জকাম্পানীজ এন্ড পাভ ি) 

পযভ-১২ 

(গ)আয.জজ.এ.র্ পযভ- 

১১৭ (জয়ায স্তান্তবযয 

জযবত্র)  

(ঘ) জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন 

(ঙ) র্রবয়ন ব্যাাংবকয 

অনার্ত্তত্র 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৪ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

১০ কাযখানায 

ঠিকানায স্থায়ী 

র্যফতিন  

(র্নফন্ধন 

াংবাধন) 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় 

জেড রাইবন্স 

(গ) আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ঘ)  জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন 

(ঙ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় 

কাযখানায াংস্থার্ত 

মন্ত্রার্তয তার্রকা 

(চ) র্নফন্ধবনয পবটাকর্ 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

(ছ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় 

কাযখানায বফবনয র্পটবন 

াটি ির্পবকট (ফহুতর বফন 

বর) 

(জ) র্যফর্তিত ঠিকানায় 

বাড়ায চুর্িত্র/জর্ভয 

দর্রর 

(ঝ) র্যফর্তিত ঠিকানায় 

পায়ায রাইবন্স 

(ঞ) র্যফর্তিত ঠিকানায় 

করকাযখানা  প্রর্তষ্ঠান 

র্যদ িন  অর্ধদপ্তয কর্তিক 

অনুবভার্দত জর-আউট প্লযান  

(ট)  র্রবয়ন ব্যাাংবকয 

অনার্ত্তত্র 

১১ কাযখানায 

ঠিকানায 

াভর্য়ক 

র্যফতিন 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় 

জেড রাইবন্স 

(গ) আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ঘ)  জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন 

(ঙ) জযর্জবেবনয 

পবটাকর্ 

(চ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় 

বাড়ায চুর্িত্র/ জর্ভয 

দর্রর  

(ছ)  র্রবয়ন ব্যাাংবকয 

অনার্ত্তত্র 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৫ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

১২ র্ফর্নবয়াগ 

াংক্রান্ত 

াংবাধন 

(র্নফন্ধন 

াংবাধন)  

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন 

(গ)  মন্ত্রার্ত আভদানীকৃত 

বর এরর্ এফাং ইনববয়জ 

এয ফ কাগজত্র 

(ঘ)  কাযখানায় াংস্থার্ত 

মন্ত্রার্ত স্থানীয়বাবফ 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

ক্রয়কৃত বর জভর্ন ক্রবয়য 

চুর্িত্র ৩০০ টাকায 

িযাবম্প  জনাটাযী কযবত 

বফ জমখাবন প্রথভয এফাং 

র্িতীয় বযয স্বাযয 

থাকবফ এফাং চারাবনয কর্ 

(ঙ) র্নফন্ধবনয াংর্িি 

অনুবেদ াংক্রান্ত তথ্যার্দ 

বফ  

১৩ র্ফবদী 

নাগর্যকবদয 

য়াকি 

াযর্ভট 

সুার্য  

ঐ (ক) এভর্ড কর্তিক স্বাযর্যত 

আবফদনত্র (কাযখানায 

প্যাবড) 

(খ) জভবভাবযন্ডাভ অফ 

এযাবার্বয়ন 

গ) র্নফন্ধবনয কর্ 

(ঘ) জফাড ি র্ভটিাং 

জযজুবরবনয কর্ (উি 

জযজুবরবন আবফদনকাযীয 

নাভ, দফী, কভ িানুভর্ত, প্রাপ্ত 

সুর্ফধার্দ ইতযার্দ উবেখ 

থাকবত বফ) 

(ঙ) র্নবয়াগত্র/চুর্িবত্রয 

কর্ 

(চ) র্আই র্বা, ই-র্বা, 

র্ফ-র্বা ম্বর্রত পূণ িাঙ্গ 

াবাবট িয কর্ 

(ছ) র্ফবদী নাগর্যবকয 

র্যাগত  জাগত 

জমাগ্যতা এফাং অর্বজ্ঞতা 

নদবত্রয কর্ 

(ইাংবযর্জবত) 

(জ) র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্তয কর্ 

(জাতীয় তদর্নক/বয়ফ 

াইবট প্রকার্ত) 

(ঝ)  ইবতাপূবফ ি স্থানীয় জকান 

প্রর্তষ্ঠাবনয ভােবভ 

কভ িানুভর্ত গ্রণ কযা বর 

উা ফার্তবরয কর্, র্যর্রজ 

অড িাবযয কর্, আয়কয 

র্যজাবধয প্রতযয়নত্র 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

দার্খর কযবত বফ 

(ঞ)  র্ফবদী নাগর্যবকয 

কভ িানুভর্ত প্রদাবনয জন্য 

তফবদর্ক মুদ্রা র্নয়ন্ত্রণ আইন 

১৯৪৭ এয ১৮ (এ) ধাযা 

অনুমায়ী ফাাংরাবদ 

ব্যাাংবকয অনুভর্ত র্নবত 

বফ। 

১৪ জডপাড ি 

জবভন্ট 

সুার্য  

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) র্আই/জর কিাট/ 

ইনবডন্ট এয তযার্য়ত 

পবটাকর্ 

(গ) এরর্য পবটাকর্ 

(প্রবমাজয জযবত্র) 

(ঘ) জফাড ি অফ ডাইবযটয  

জযজুবরবনয কর্ 

(ঙ) ব্যাাংক অনার্ত্ত/ 

ব্যাাংক রববর্ন্স এয কর্ 

(চ) আভদার্নতব্য জভর্বনয 

তার্রকা এয কর্ 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৫ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

১৫ তফবদর্ক 

ঋবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ)  ঋণ অনুবভাদবনয 

কর্/র্আই/জর কিাট 

(ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

(গ) জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন এয কর্ 

(ঘ) র্রবয়ন ব্যাাংবকয 

অনার্ত্তত্র এফাং রববর্ন্স 

এয কর্ 

(ঙ) উি ঋণ িাযা 

আভদার্নতব্য জভর্বনয 

তার্রকা। 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

১৬ ইনবডভর্নটি 

 ফন্ড 

অফমুিকযবণয 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) আভদার্নকৃত মন্ত্রার্তয 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

৭ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা (দর্ফ, 

জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

সুার্য তার্রকা 

(গ) আভদানীকৃত মন্ত্রার্ত 

এরর্, ইনববয়জ, র্ফএর 

এয কর্ 

(ঘ) ইনবডভর্নটি ফন্ড এয 

কর্ 

(ঙ) আভদানীকৃত মন্ত্রার্ত 

িাযা উৎার্দত বণ্যয 

র্আযর্ ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত (কভবয (৩) 

ফছবযয) 

(চ) াংর্িি র্ভর্তয 

সুার্য ত্র 

(ছ) ব্যাাংবকয সুার্য ত্র 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

১৭ কবম্পার্জট 

াটি ির্পবকট 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড 

আবফদন 

(খ) র্নফন্ধন  র্নফন্ধন 

াংবাধবনয কর্ 

(গ) কাযখানায় াংস্থার্ত 

মন্ত্রার্ত তার্রকা 

(ঘ)  জফাড ি অফ ডাইবযটয 

জযজুবরন 

(ঙ) মন্ত্রার্ত ক্রবয়য 

ডকুবভন্ট 

১০০০/- 

টাকায জ-

অড িায 

(র্যচারক, 

ফস্ত্র 

র্যদপ্তয, 

ঢাকা 

ফযাফয) 

জভা র্দবত 

বফ 

১০ 

কভ ির্দফ 

কাযী 

র্যচারক 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান-

০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

 
প্রার্তষ্ঠার্নক জফা: 
 

ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 

অধীন র্যা 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

জন্য ফার্ড় 

বাড়া কযা, 

চুর্িত্র 

ম্পাদবন 

াংর্িি প্রর্তষ্ঠান 

বত আবফদন 

প্রার্প্তয য 

যকার্য আইন 

 র্ফর্ধ 

প্রর্তারন 

াববয 

১. আবফদন 

ত্র/প্রস্তাফ 

২. দর্রবর 

চুর্িত্র 

প্রার্প্তস্ান: 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

- প্রস্তাফ 

প্রার্প্তয  য 

৭ 

কভ ির্দফ 

উ-র্যচারক 

(এভআই) 

জপান: ০২-

9114209 

ই-জভইর-

saifurmurad@ 

yahoo.com 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ায়তাদান  

অনুবভাদন 

প্রদান। 

অনুবভাদন জদয়া 

য়।  

২ জাতীয় 

াংবদয ফস্ত্র 

 াট 

ভন্ত্রণারয় 

ম্পর্কিত স্থায়ী 

কর্ভটি চার্ত 

তথ্য ফা 

প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

জটর্রবপাবন, ই-

জভইর, পযাবক্স ফা 

ডাকবমাবগ জপ্রর্যত 

চার্দা ত্র 

জভাতাবফক  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ 

কযা য়। 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবে 

উ-র্যচারক 

 (জর্য  

র্যাংখ্যান) 

জপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-জভইর- ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৩ স্থায়ী কর্ভটিয 

অধীনস্থ াফ-

কর্ভটি এয 

চার্ত তথ্য ফা 

প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

জটর্রবপাবন, ই-

জভইর, পযাবক্স 

ফা ডাকবমাবগ 

জপ্রর্যত চার্দা 

ত্র জভাতাবফক  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ 

কযা য়। 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবে 

উ-র্যচারক  

(জর্য  

র্যাংখ্যান) 

জপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-জভইর- ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৪ জাতীয় 

াংবদয 

প্রবনাত্তয 

প্রস্তুতকযণ  

মথাভবয় 

জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

জটর্রবপাবন, ই-

জভইর, পযাবক্স 

ফা ডাকবমাবগ 

জপ্রর্যত চার্দা 

ত্র জভাতাবফক  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ 

কযা য়। 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবে 

কাযী র্যচারক 

(যপ্তানী) 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 
 

৫ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 

ভার্ক 

কাম িাফরীয 

প্রর্তবফদন 

াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায 

জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন কযা 

য়। 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয 

০১ 

তার্যবখয 

ভবে 

উ-র্যচারক 

(প্রান) 

০২-৮১৮৯৪৫১ 

ই-জভইর- 

lailayeafir2013@ 

gmail.com 

৬ ভর্ন্ত্রর্যলদ 

তফঠবক গৃীত 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয 

০১ 

উ-র্যচারক 

(যপ্তানী) 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা 

প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

ম্পর্কিত 

র্দ্ধান্ত মূবয 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত 

প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা 

প্রাপ্ত চার্দায 

জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন কযা 

য়। 

তার্যবখয 

ভবে 

জপান-০২-৯১১৬৩৮৫ 

ই-জভইর-

salam.motj@ 

gmail.com 

৭ র্চফ বায় 

গৃীত ফস্ত্র 

র্যদপ্তয 

ম্পর্কিত 

র্দ্ধান্ত মূবয 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত 

প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায 

জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন কযা 

য়। 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয 

০১ 

তার্যবখয 

ভবে 

উ-র্যচারক 

(জর্য  

র্যাংখ্যান) 

জপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-জভইর- ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৮ ফস্ত্র র্যদপ্তবযয 

অর্নষ্পন্ন 

প্রর্তবফদন ফস্ত্র 

 াট 

ভন্ত্রণারবয় 

জপ্রযণ কযা   

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

চার্দা তবথ্যয 

র্বর্ত্তবত 

প্রর্তবফদন কযা 

য় 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয 

০১ 

তার্যবখয 

ভবে 

কাযী র্যচারক 

(যপ্তানী) 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ 

gmail.com 

৯ ভিয় বা 

াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় বত 

চার্দা তবথ্যয 

র্বর্ত্তবত 

প্রর্তবফদন কযা 

য় 

চার্দা বত্রয 

র্বর্ত্তবত 

র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয 

০১ 

তার্যবখয 

ভবে 

উ-র্যচারক 

 (জর্য  

র্যাংখ্যান) 

জপান-৮১৮৯০১৪ 

ই-জভইর- ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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অবযন্তযীণ জফা: 
 

ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায  

মূল্য এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান 

নম্বয  ই-

জভইর) 

১ অর্জিত ছুটি আবফদন 

ায়ায য 

র্নধ িার্যত ছুটি 

র্ফর্ধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী 

উমৄি 

কর্তিবযয 

(আর্থ িক  

প্রার্নক 

যভতা 

অনুমায়ী) 

র্নষ্পর্ত্ত কবয 

যকার্য 

আবদ জার্য 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগবজ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫)  র্াফ 

যযণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয জযবত্র), 

প্রার্প্তস্থান: র্াফ যযণ 

কভ িকতিায কাম িারয়। 

(গ) র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন-

জগবজবটড কভ িচাযীবদয 

জযবত্র),   

প্রার্প্তস্থান: র্াফ যযণ 

কভ িকতিায কাম িারয়। 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র ৫ 

কভ ির্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র ৭ 

কাম ©র্দফ 

 

উ-র্যচারক 

(প্রান) 

ফস্ত্র র্যদপ্তয 

জপান ০২-

৮১৮৯৪৫১ 

ই-জভইর 

lailayeafir2013

@gmail.com 

২ অর্জিত ছুটি 

(ফর্:ফাাংরাবদ) 

এয সুার্য 

আবফদন 

ায়ায য  

(ক) র্নধ িার্যত 

ছুটি র্ফর্ধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী 

র্নষ্পর্ত্ত কবয 

যকার্য 

আবদ জার্য 

কযা য়। 

(খ) যকায 

কর্তিক ভবয় 

ভবয় জার্যকৃত 

র্ফবদ ভ্রভবণয 

অনুভর্ত  

আনুলর্ঙ্গক 

র্নবদ িনা 

(ক) াদা কাগবজ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫)  র্াফ 

যযণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয জযবত্র), 

প্রার্প্তস্থান: র্াফ যযণ 

কভ িকতিায কাম িারয়। 

(গ) র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন-

জগবজবটড কভ িচাযীবদয 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র ৫ 

কভ ির্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র ৭ 

কাম ©র্দফ 

 

ঐ 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায  

মূল্য এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান 

নম্বয  ই-

জভইর) 

অনুযণীয়। জযবত্র),   

প্রার্প্তস্থান: র্াফ যযণ 

কভ িকতিায কাম িারয়। 

(ঘ) ব্যর্িগত কাযবণ 

যকায/স্বায়ত্ত্বার্ত 

াংস্থায কভ িকতিাবদয 

র্ফবদ ভ্রভবণয 

আবফদনত্র  

৩ শ্রার্ন্ত  র্চত্ত 

র্ফবনাদন ছুটি 

আবফদন 

ায়ায য 

র্চত্ত র্ফবনাদন 

বাতা 

র্ফর্ধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী 

র্নষ্পর্ত্ত কবয 

যকার্য 

আবদ জার্য 

কযা য়। 

 

(ক) াদা কাগবজ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদ পযভ নম্বয-

২৩৯৫)  র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রর্তবফদন 

(জগবজবটড কভ িকতিাবদয 

জযবত্র), প্রার্প্তস্থান: 

র্াফ যযণ কভ িকতিায 

কাম িারয়। 

(গ) র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র   

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র ৫ 

কাম ©র্দফ 

 (খ) 

জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র ৭ 

কাম ©র্দফ 

 

ঐ 

৪ াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফর বত 

অর্গ্রভ ভঞ্জুর্য 

আবফদন ায়ায 

য াধাযণ 

বর্ফষ্য তর্ফর 

র্ফর্ধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উমৄি 

কর্তিবযয 

(আর্থ িক  

প্রার্নক 

যভতা অনুমায়ী) 

র্নষ্পর্ত্ত কবয 

যকার্য আবদ 

জার্য কযা য়। 

(ক) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদ পযভ 

নম্বয-২৬৩৯ 

(জগবজবট/নন-

জগবজবটড) প্রার্প্তস্থান: 

র্াফ যযণ কভ িকতিায 

কাম িারয়। 

(খ) াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফবর ফ িবল 

জভাকৃত অবথ িয র্াফ 

র্ফফযণী (প্রধান র্াফ 

যযণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত) (মূর কর্, 

ভঞ্জুর্য আবদ জার্যয 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র ৫ 

কাম ©র্দফ 

(খ) 

জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র ৭ 

কাম ©র্দফ 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায  

মূল্য এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান 

নম্বয  ই-

জভইর) 

য জপযতবমাগ্য) 

৫ চাকর্য 

স্থায়ীকযণ 

আবফদন ায়ায 

য াংর্িি 

র্নবয়াগ 

র্ফর্ধভারা 

অনুমায়ী উমৄি 

কর্তিবযয 

অনুবভাদনক্রবভ 

যকার্য আবদ 

জার্য কযা য়। 

(ক) াদা কাগবজ 

আবফদনত্র 

(খ) ারনাগাদ ফার্ল িক 

জগানীয় প্রর্তবফদন 

(বদান্নর্তয জযবত্র ০১ 

ফছয এফাং যার্য 

র্নবয়াবগয জযবত্র ০২ 

ফছবযয এর্আয) 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজজটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র ৫ 

কাম ©র্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র ৭ 

কাম ©র্দফ 

 

৬ আফার্ক  

দাপ্তর্যক 

জটর্রবপান 

াংবমাগ এয 

সুার্য 

ভর্িত 

যকার্য 

জটর্রবপান 

নীর্তভারা, 

২০০৪ অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য় 

ক) ভর্িত যকার্য 

জটর্রবপান নীর্তভারা, 

২০০৪ এয র্নধ িার্যত 

ছবক আবফদন। 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম©র্দফ 

 

৭ কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীবদয গৃ 

র্নভ িাণ ঋণ  

এয সুার্য 

প্রচর্রত 

র্ফর্ধর্ফধান 

অনুযণ পূফ িক 

গৃর্নভ িাণ ঋণ 

ভঞ্জুর্যয 

সুার্য ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারবয় 

জপ্রযণ কযা বফ 

১। াদা কাগবজ 

আবফদন 

২। জম জর্ভবত 

গৃর্নভ িাণ/জভযাভত 

কযা বফ জ জর্ভয 

দর্রর/ ফায়নাত্র  

৩। ১৫০ টাকায নন 

জুর্ডর্য়ার িযাবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

৪। মথামথ কর্তিবযয 

সুার্য 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম©র্দফ 

 

ঐ 

৮ কভ িচাযীবদয 

জভাটযমান ক্রয় 

অর্গ্রভ এয 

সুার্য 

প্রচর্রত 

র্ফর্ধর্ফধান 

অনুযণ পূফ িক 

জভাটযমান ক্রয় 

অর্গ্রভ ভঞ্জুর্য 

আবদ জার্য 

কযা য় 

১। াদা কাগবজ 

আবফদন 

২। আবফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন জুর্ডর্য়ার 

িযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

৩। জভাটয াইবকর 

র্ফক্রয়কাযীয 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম©র্দফ 
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ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র জফায  

মূল্য এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(দর্ফ, জপান 

নম্বয  ই-

জভইর) 

অঙ্গীকাযনাভা 

৯ কভ িচাযীবদয 

কর্ম্পউটায ক্রয় 

অর্গ্রভ এয 

সুার্য 

প্রচর্রত 

র্ফর্ধর্ফধান 

অনুযণ পূফ িক 

কর্ম্পউটায ক্রয় 

অর্গ্রভ এয 

সুার্য 

১। াদা কাগবজ 

আবফদন 

২। আবফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন জুর্ডর্য়ার 

িযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনামূবল্য ৩০ 

কাম ©র্দফ 

 

১০ কভ িচাযীবদয 

অনুকূবর 

যকার্য ফাা 

ফযাবিয 

সুার্য  

যকার্য ফাা 

ফযাি 

নীর্তভারা, 

১৯৮২ অনুমায়ী 

আবফদবনয 

জপ্রর্যবত 

সুার্যত্র 

১। যকার্য ফাা 

ফযাি নীর্তভারা, 

১৯৮২ অনুমায়ী 

র্নধ িার্যত পযবভ 

আবফদন। 

২। মূর জফতবনয 

প্রতযয়ন ত্র 

(প্রার্প্ত স্থান: দপ্তবযয 

র্াফ াখা 

র্ফনামূবল্য ৩০ 

কাম ©র্দফ 

 

ঐ 

 

১৬. জালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা: 

 

শনফন্ধনকৃত ফস্ত্র শে কাযখানায তথ্য ছক 

 

কযশজল্পেন 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 
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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। ভূশভ          

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 

ল্পেয নাভ স্থানীয়বাল্পফ 

ংগৃীত 

আভদানী 

কৃত 

কভাট স্থানীয় মল্পন্ত্রয আভদানীকৃত 

মল্পন্ত্রয  

কভাট 

        

 

০৬। কাঁচাভার ংিান্ত তথ্য: 
 

শল্পে ব্যফহৃত কাঁচাভাল্পরয শফফযণ ফাশলকৃ চাশদা (শভশরয়ন টাকায়) ফলৃ্পভাট 

স্থানীয় ফাজায শবশিক আভদানী কমাগ্য শযভাণ মূল্ 

শযভাণ মূল্ শযভাণ মূল্ 

যং যায়ন       

সুতা       

কাি       

খুচযা মন্ত্রাং       

অন্যান্য       

 

০৭। শনল্পয়াশজত জনশি: 
 

কভকৃতাৃ কভচৃাযী/েশভক শফল্পলজ্ঞ ফলৃ্পভাট 

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

            

কভাটেঃ            

 

   

কাযখানা কর্তৃল্পযয 

স্বাযয, তাশযখ  ীরল্পভায 

  



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

86 

 

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: 

 ে/কফায নাভ শযভাণ আনুভাশনক মূল্ 

(শভশরয়ন টাকায়) 

   

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

৬ শফশনল্পয়াগ:                                          টাকা (শভশরয়ন) 

 শফফযণ:  

(ক) স্থানীয় শফশনল্পয়াগ:  

(1) ভূশভ  

(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  মূল্  ৩ কট 

 মন্ত্রাশত  যিাভাশদয শফফযণ: ংখ্যা আনুভাশনক মূল্ (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/েশভক       

কভাট:       

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

১৩ কট্রড রাইল্পন্প নম্বয  প্রদানকাযী কর্তৃয: 

১৪ টিআইএন নম্বয: 

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

 
 

          স্বাযয : 

নাভ  : 

দফী : (ব্যফস্থানা শযচারক/ব্যফস্থানা   

অংীদায/স্বত্ত্বাশধকাযী)  ীর 
 

কর কাগজত্রার্দ জচয়াযম্যান/ব্যফস্থানা র্যচারক কর্তিক তযার্য়ত কবয জভা র্দবত বফ: 
 

(ক) জকাম্পানীয প্যাবড আবফদন কযবত বফ। 

(খ) ফস্ত্র র্যদপ্তয বত প্রদত্ত র্বেয র্নফন্ধন াংক্রান্ত পূযণকৃত পযভ- ২(দুই) কর্। 

(গ) াফর্রক/প্রাইববট র্রর্ভবটড জকাম্পানীয জযবত্র ইনকযবাবযন াটি ির্পবকট আটি িবকর অফ 

জভবভাবযন্ডাভ/ অাংীদাযী প্রর্তষ্ঠান বর, অাংীদাযী চুর্িত্র এয- ১(এক) কর্। 

(ঘ) স্থানীয় কর্তিবযয কাযখানা স্থাবনয অনুভর্ত/ছাড়ত্র। 

(ঙ) কাযখানায জর্ভয ভার্রকানা ম্পর্কিত দর্রবরয (বাড়াকৃত জর্ভ/বফন বর বাড়ায চুর্িনাভা) এয- ১(এক) 

কর্। 

(চ) র্ে স্থাবনয জভাট ব্যয় টাকা ১০০ র্ভর্রয়বনয অর্ধক বর প্রবজট জাপাইর এয- ১(এক) কর্। 

(ছ) র্যচারক, ফস্ত্র র্যদপ্তয এয ফযাফবয র্নফন্ধ র্প এয জ-অড িায/ব্যাাংক ড্রাঢট।র্ফর্নবয়াগ অনুাবয। 

(জ) র্ে উবযািাবদয নাভ, ঠিকানা, দফী  জাতীয়তায র্ফফযণ কাযখানায জরটায জড প্যাবড- ৩(র্তন) 

কর্। 

(ঝ) জেড রাইবন্স- ১(এক) কর্। 

(ঞ) টিআইএন নদত্র (ারনাগাদ)- ১(এক) কর্। 

(ট) করকাযখানা  প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন অর্ধদপ্তয/মথামথ কর্তিয কর্তিক অনুবভার্দত জর-আউট প্লান। 

(ঠ) পায়ায রাইবন্স এয (ারনাগাদ) কর্। 

(ড)  প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড কাযখানায় াংস্থার্ত/াংস্থানতব্য জভর্নাযীবজয তার্রকা। 

(ঢ) ফহুতর বফন বর কাযখানায র্পটবন/জরাড র্ফয়ার্যাং াটি ির্পবকট (MIEB) দস্যভূি ইর্ির্নয়ার্য কর্তিক 

প্রদত্ত। 

(ণ) স্থানীয়বাবফ াংগৃীত জভর্নাযীজ বর জভর্ন ক্রবয়য চুর্ি ৩০০টাকায িযাবম্প জনাটাযী কবয র্দবত বফ 

এফাং আভদানীকৃত জভর্নাযীবজয জযবত্র এরর্, ইনববয়, র্ফর অফ এর্ি দার্খর কযবত বফ। 

(ত) ব্যাাংক রববর্ন্স াটি ির্পবকট। 

(থ) উবযািাবদয ন্যানার আইর্ড কাবড িয পবটাকর্। 

(দ) র্যবফ অর্ধদপ্তয কর্তিক র্যবফ ছাড়ত্র (জপ্রবমাজয জযবত্র) 

(ধ) াবাট ি, ইনকযাবভন্ট াটি ির্পবকট, জবয়ন্টববঞ্চায এর্গ্রবভন্ট (জপ্রবমাজয জযবত্র) 
 

র্ফ:দ্র:  ফস্ত্র র্বেয র্নফন্ধবনয জন্য আবফদনবত্রয র্ত দার্খরকৃত কর কাগজত্র কাযখানয ব্যফস্থানা 

র্যচারক/ ব্যফস্থানা অাংর্দায/স্বত্তার্ধকাযী এফাং জগবজবটড/াংর্িি ব্যাাংক কর্তিক (ীরকৃত)স্বাযর্যত  

তযার্য়ত কযবত বফ। 
 

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। 

 



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

89 

 

১৭. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আতাধীন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজমূ: 

 

 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

কজাযাযগি, শভযযাই, চট্টগ্রাভ 

 

একাল্পডশভক:   
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

1 করল্পবর-1, টা-১ ভানী 

যীযা/২০১5  

2১/০9/২০১6 যীযা/২০১5  গ্রণ  পরাপর প্রকা  

করল্পবর-২, টা-2 ভানী 

যীযা/২০১5 

22/০9/২০১6 যীযা/২০১5  গ্রণ  পরাপর প্রকা  

করল্পবর-২, টা-১ ভানী 

যীযা/২০১৬ 

১৫/০২/২০১৭ যীযা/২০১৬  গ্রণ  পরাপর প্রকা  

করল্পবর-3, টা-১ ভানী 

যীযা/২০১৬ 

13/০3/২০১৭ যীযা/২০১৬  গ্রণ  পরাপর প্রকা  

করল্পবর-1, টা-2 ভানী 

যীযা/২০১৬ 

15/০3/২০১৭ যীযা/২০১৬  গ্রণ  পরাপর প্রকা  

করল্পবর-4, টা-1 ভানী 

যীযা/২০১৬ 

09/০4/২০১৭ যীযা/২০১৬ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ  

২ করল্পবর-4, টা-1 ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন যীযা  

18/01/2017 যীযা গ্রণ কল্পয পরাপর প্রকা কযা 

ল্পয়ল্পছ 

 

করল্পবর-4, টা-1 ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন যীযা 

19/02/2017 যীযা গ্রণ কল্পয পরাপর প্রকা কযা 

ল্পয়ল্পছ 

 

3 ৪থ ৃফল ৃ(২০১৫) শযাথীল্পদয 

ইন্ডাশেয়ার এটাচল্পভল্পেয 

ব্যফস্থাকযণ, কন-২০১1-১2 

01/09/2016 শফশবন্ন কটক্সটাইর ইন্ডাশেল্পত ৪থ ৃফল ৃ

শযাথীল্পদয ফােতামূরক ০2 (দুই) 

ভাব্যাী ইন্ডাশেয়ার এটাচল্পভল্পেয 

ব্যফস্থাকযণ এফং শযকল্পদয দ্বাযা 

শনয়শভত পল্পরা-আ কযা 

 

করল্পবর-৪ টা-২ (২০১6) 

শযাথীল্পদয ইন্ডাশেয়ার 

এটাচল্পভল্পেয ব্যফস্থাকযণ, কন- 

২০১2-১3 

15/05/2017 

৪ করল্পবর-1, টা-১  ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

10/08/2016 প্রশতটি করল্পবর  টাভ ৃএয ধাযাফাশক 

যীযা মথামথবাল্পফ গ্রল্পণয য 

পরাপর প্রকা কযা ল্পয়ল্পছ 

 

করল্পবর-1, টা-১  ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2017  

20/05/2017 
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ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

 করল্পবর-1, টা-2 ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

12/02/2017   

করল্পবর-২, টা-১ ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

14/12/2016 

করল্পবর-২, টা-১ ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

14/01/2017 

করল্পবর-২, টা-১ ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2017 

21/05/2017 

করল্পবর-২, টা-2 ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

10/08/2016 

করল্পবর-২, টা-2 ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2017 

21/05/2017 

করল্পবর-3, টা-১ ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

14/12/2016 

করল্পবর-3, টা-১ ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

04/02/2017 

করল্পবর-3, টা-2 ১ভ ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

16/08/2016 

করল্পবর-3, টা-2 ২য় ধাযাফাশক 

মূল্ায়ন 2016 

19/09/2016 

৫ ৪থ ৃফল ৃভানী যীযা-2015 

গ্রণ 

17/07/2016 ৪থ ৃফল ৃভানী যীযা গ্রণ  

পরাপর প্রকা 

 

6 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয প্রল্পজক্ট 

য়াক ৃ 

22/11/2017 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয প্রল্পজক্ট য়াক ৃ

প্রদণ কল্পয পরাপর প্রকাশত ল্পয়ল্পছ  

 

7 ৪থ ৃফল ৃ2015 শযাথীল্পদয 

কশম্প্রল্পশন্পব বাইবা গ্রণ 

23/11/2017 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয কশম্প্রল্পশন্পব 

বাইবা গ্রণ কল্পয পরাপর প্রকাশত 

ল্পয়ল্পছ 

 

8 করল্পবর-১ বশত ৃশযযা/২০১৬ 

গ্রণ 

09/12/2016 শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

করল্পবর-১ বশত ৃযীযা/২০১৬ গ্রণ, 

পর প্রকা  বশত ৃকাজ ম্পন্ন কযা 

ল্পয়ল্পছ 

 

9 শভর শযদনৃ ৪থ ৃফল-ৃ2015  10/10/2016 াল্পত করল্পভ ফাস্তফ শযা কদয়া, 

পোক্টশযয উৎাদন  চাকশযয 

শযল্পফল্পয াল্পথ শযশচশতয জন্য ৪থ ৃ

ফল ৃশযাথীল্পদয শনল্পয় াািতরী 

কটক্সটাইর এন্ড কাশয়াযী শভর শরেঃ 

শযদনৃ 
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ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

১0 করল্পবর-1, টা-১  শভর শযদনৃ 

(১১তভ ব্যাচ) 

17/05/2017 াািতরী কটক্সটাইর এন্ড কাশয়াযী 

শভর শরেঃ, াািতরী, চট্টগ্রাভ 

শযদনৃ 

 

করল্পবর-1, টা-2  শভর শযদনৃ 

(10ভ ব্যাচ) 

17/12/2016 ইিাানী কাশয়াযী শভর শরেঃ, 

াািতরী, চট্টগ্রাভ শযদনৃ 

 

করল্পবর-2, টা-2  শভর শযদনৃ 

(৯ভ ব্যাচ) 

24/05/2017 শিনা এন্ড নাা তাইল্পপ কডশনভ 

শভর শরেঃ, কুশভল্লা ইশল্পজড 

 

করল্পবর-3, টা-2  শভর শযদনৃ 

(৮ভ ব্যাচ) 

17/04/2017 শযল্পজে কটক্সটাইর শভর শরেঃ, 

কালুযঘাট, চট্টগ্রাভ শযদনৃ 

 

 

শফশবন্ন শদফ ারন: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

১ জাতীয় কাক শদফ ারন 15/08/2016 ১৫ই আগি জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ 

মুশজব্যয যভাল্পনয ৪১তভ াাদাৎ 

ফাশলকৃী উরল্পয আল্পরাচনা বা  

কদায়া ভাশপর এফং যচনা শরখায 

প্রশতল্পমাশগতায আল্পয়াজন 

- 

২ ভান শফজয় শদফ উদমান 16/12/2016 ভান মুশিল্পমাল্পদ্ধ জীফন উৎগকৃাযী ফীয 

মুশিল্পমাদ্ধাল্পদয প্রশত শফনম্র েদ্ধা জানাল্পত 

শফজয় শদফ উরল্পয শফজয়’৭১ স্মৃশত 

স্তল্পম্ভ পুষ্পস্তফক অণৃ  আল্পরাচনা 

বায আল্পয়াজন 

- 

৩ ভান ীদ শদফ  আন্তজৃাশতক 

ভার্তবালা শদফ 

21/02/2017 ভান ীদ শদফ  আন্তজৃাশতক 

ভার্তবালা শদফ উরল্পয ীদ শভনাল্পয 

পুষ্পস্তফক অণৃ এফং কল্পরজ 

অশডটশযয়াল্পভ বালা শফলয়ক 

প্রশতল্পমাশগতা  আল্পরাচনা বা  

আল্পয়াজন 

- 

৪ জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ 

মুশজব্যয যভাল্পনয জন্ শদন  

জাতীয় শশু শদফ 2017 

17/03/2017 জাতীয় শশু শদফ  জাশতয জনক 

ফেফন্ধু কখ মুশজব্যয যভাল্পনয জন্শদন 

উরল্পয আল্পরাচনা বায আল্পয়াজন 

- 

৫ ভান স্বাধীনতা শদফ  জাতীয় 

শদফ 

26/03/2017 ভান স্বাধীনতা শদফ  জাতীয় শদফ 

উরল্পয শফজয়’৭১ স্মৃশত স্তল্পম্ভ পুষ্পস্তফক 

অণৃ  আল্পরাচনা বা  ফাশলকৃ 

কখরাধুরায পুযস্কায শফতযণী অনুষ্ঠান 

আল্পয়াজন 

- 

৬ ফাংরা নফফল ৃউদমান 15/04/2017 ল্পরা নফফল ৃউদমান উরল্পয শফশবন্ন 

াংস্কৃশতক অনুষ্ঠাল্পনয আল্পয়াজন 

- 
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ফাৎশযক িীিা প্রশতল্পমাশগতা  শফশবন্ন াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

১ আন্তেঃক্লা শফতক ৃ

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

16/12/2016 আন্তেঃক্লা শফতক ৃপ্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

2 আন্তেঃক্লা ব্যাডশভেন 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

25/02/2017 আন্তেঃক্লা ব্যাডশভেন  প্রশতল্পমাশগতা/১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

3 আন্তেঃক্লা শিল্পকট (ট শচ) 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

17/03/2017 আন্তেঃক্লা শিল্পকট প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

 

অন্যান্য: 

 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ  তাশযখ  শফফযণ ভন্তব্য 

1 ন্ত্রা  জশে শফল্পযাধী ভত 

শফশনভয় বা  ভানফ ফন্ধন 

03 /08/2016 

03 /09/ 2016 

তরুণ ছাত্র ভাজ কমন জাশত,ধভ,ৃফণ ৃ

শনশফলৃ্পল্পল কদ কপ্রল্পভ জাগ্রত ল্পয় কর 

প্রকায ন্ত্রা  জশেফাদ দভন কযল্পত 

াল্পয এ রল্পযে ভত শফশনভয় বা  

ভানফ ফন্ধল্পনয আল্পয়াজন 

- 

2 অত্র কল্পরল্পজয শযাথীল্পদয 

শনল্পয় শযচাশরত আতভৃানফতায 

কফায় অশনফাৃণ ীত ফস্ত্র 

শফতযণ 

 শনল্পজল্পদযল্পক ফস্ত্র  প্রল্পকৌরী শল্পল্পফ 

সুগঠিত কযায াাাশ আতভৃানফতায 

কফায় শনল্পয়াশজত যাখায রল্পযে ীতাত ৃ

ভানুল্পলয ভাল্পঝ ীত ফস্ত্র শফতযণ কল্পয 

- 

3 অত্র কল্পরল্পজয শযাথীল্পদয 

শনল্পয় শযচাশরত আতভৃানফতায 

কফায় অশনফাৃণ  যিদান 

কভসৃূশচ 

 শনল্পজল্পদযল্পক ফস্ত্র  প্রল্পকৌরী শল্পল্পফ 

সুগঠিত কযায াাাশ আতভৃানফতায 

কফায় শনল্পয়াশজত যাখায রল্পযে  

ন্ধানীল্পত যিদাল্পনয ভােল্পভ কদ  

জাশতয কল্াণ াধন 

- 

 

অেয়নযত শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

করল্পবর-4, টাভ-ৃ2 44 12 56 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2 71 06 77 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ1 74 15 89 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ2 97 21 118 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ1 98 28 126 

জভাট= 384 82 466 
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ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  অেয, কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, চট্টগ্রাভ এফং শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয ভল্পে স্বাযশযত 

ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, চট্টগ্রাভ উি ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 78.96 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ 

এয ভল্পে 12.82 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 91.78 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, চট্টগ্রাভ ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 91.78%। 

 

পল্পটাগ্যারাযী: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              জাতীয় কাক শদফ/২০১৬     জেীফাদ  শফল্পযাধী ম িা র্র                             

                                                                                 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

        

             অশনফাৃণ কপ্রাগ্রাভ            শিল্পকট ট শচ টুনাৃল্পভে/২০১৬  
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কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

ারগাশিয়া, াফনা 

 

একাল্পডশভক: 
 

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা  ইয়াণ ৃইশিশনয়াশযং,  কপশিক ইশিশনয়াশযং,  ল্পয়ট প্রল্পশং 

ইশিশনয়াশযং  এোাল্পযর ইশিশনয়াশযং কভাট ৪টি শফবাল্পগ শফএশ শডশগ্র প্রদান কল্পয। শযচারক , ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয 

তত্ত্বাফধাল্পন ককন্দ্রীয় বশত ৃকশভটি কমাগ্যতা ম্পন্ন শযাথীল্পদয শরশখত বশত ৃযীযায ভােল্পভ কভধা তাশরকা  

অল্পযভান তাশরকা প্রস্তুত কল্পয তা ল্পত শূন্য আল্পন মাৃয়িল্পভ ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃকল্পযন।  

 

ধাযাফাশক যীযা: 
 

ি: নং শফফযণ অনুশষ্ঠত যীযায ংখ্যা যীযায প্রকৃশত 

1 ধাযাফাশক তাশত্ত্বক 16 করল্পবর-4, টাভ-ৃ১ , 1ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-4, টাভ-ৃ১ , 2য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ১,  ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2017 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ১,  ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ2, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ2, ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-২, টাভ-ৃ১, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-২, টাভ-ৃ১, ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-২, টাভ-ৃ১, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2017 

করল্পবর-২, টাভ-ৃ2, ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-২, টাভ-ৃ2, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2017 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ১, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ১, ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2, ১ভ ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2,   ২য় ধাযাফাশক মূল্ায়ন 2016 

2 ধাযাফাশক ব্যফাশযক 16 ক্লা চরাকারীন শনয়শভত যীযা কনয়া য় 

 

 

শফশবন্ন শদফ ারন: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ জাতীয় কাক শদফ 

ারন 

15/08/2016 ১৫ই আগি জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ মুশজব্যয 

যভাল্পনয ৪১তভ াাদাৎ ফাশলকৃী উরল্পয 

আল্পরাচনা বা  কদায়া ভাশপল্পরয আল্পয়াজন 

- 

২ ভান শফজয় শদফ 

উদমান 

16/12/2016 ভান মুশিমৄল্পদ্ধ জীফন উৎগকৃাযী ফীয 

মুশিল্পমাদ্ধাল্পদয প্রশত শফনম্র েদ্ধা জানাল্পত শফজয় 

শদফ উরল্পয শফজয়’৭১ স্মৃশত স্তল্পম্ভ পুষ্পস্তফক 

অণৃ  আল্পরাচনা বায আল্পয়াজন 

- 
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ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

৩ ভান ীদ শদফ  

আন্তজৃাশতক ভার্তবালা 

শদফ 

21/02/2017 ভান ীদ শদফ  আন্তজৃাশতক ভার্তবালা শদফ 

উরল্পয ীদ শভনাল্পয পুষ্পস্তফক অণৃ  

আল্পরাচনা বা  আল্পয়াজন 

- 

4 ভান স্বাধীনতা শদফ  

জাতীয় শদফ 

26/03/2017 ভান স্বাধীনতা শদফ  জাতীয় শদফ উরল্পয 

শফজয়’৭১ স্মৃশত স্তল্পম্ভ পুষ্পস্তফক অণৃ, আল্পরাচনা 

বা, কুইজ প্রশতল্পমাশগতা   পুযস্কায শফতযণী 

অনুষ্ঠান 

- 

 

ফাৎশযক িীিা প্রশতল্পমাশগতা  শফশবন্ন াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান:  
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ অনুশষ্ঠত ইনল্পডায কগভ ২২-৩০ নল্পবম্বয 

2016 

শফশবন্ন ইনল্পডায কগভ প্রশতল্পমাশগতা/২০১6 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

২ অনুশষ্ঠত আউটল্পডায 

কগভ 

২২-৩০ নল্পবম্বয 

2016 

আন্তেঃক্লা আউটল্পডায কগভ 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১6 আল্পয়াজন  পরবাল্পফ 

ম্পন্নকযণ 

- 

৩ ফাশলকৃ পুযস্কায শফতযণী 

অনুষ্ঠান 

৩০ নল্পবম্বয 

2016 

২০১6-2017অথফৃছল্পযয িীিা প্রশতল্পমাশগতা 

আল্পয়াজন, পুযস্কায শফতযণ  পরবাল্পফ 

ম্পন্নকযণ 

- 

 

অেয়নযত শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2 63 09 72 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ1 82 14 96 

করল্পবর-2, টাভ-ৃ1 75 21 96 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ2 88 19 107 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ1 102 20 122 

জভাট= 410 83 493 

 

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  অেয, কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, াফনা এফং শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, াফনা উি ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 82.70 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ 

এয ভল্পে 14 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 96.70 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, াফনা ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 96.70%। 
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কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

কফগভগি, কনায়াখারী 

ভূশভকা: 
 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারী, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকাল্পযয ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয়াধীন ফস্ত্র শযদপ্তয কর্তকৃ শনয়শন্ত্রত একটি যকাশয শযা প্রশতষ্ঠান। এই প্রশতষ্ঠানটি ২.৯৭ একয জায়গায় 

১৯১৮ শিিাল্পে ফয়ন শফদ্যারয় শল্পল্পফ আত্মপ্রকা কল্পয। উি ভয় প্রশতষ্ঠাল্পন ছয় ভা কভয়াদী কট্রড ককা ৃচালু শছর। 

১৯৬০ শিিাল্পে এটিল্পক উন্নীত কল্পয এক ফছয কভয়াদী কটক্সটাইর আটিলৃ্পজন ককা ৃকযা য়। ১৯৮০ শিিাল্পে প্রশতষ্ঠাল্পনয 

ভান আল্পযা উন্নীত কল্পয কজরা কটক্সটাইর ইনশিটিউট নাভকযণ কযা য় এফং দু’ফছয কভয়াদী কটক্সটাইর াটিশৃপল্পকট 

ককা ৃচালু কযা য়। ১৯৯৪ শিিাল্পে আইটিইটি ীলকৃ উন্নয়ন প্রকল্পেয ভােল্পভ প্রশতষ্ঠাল্পনয অফকাঠাল্পভাগত উন্নয়ন, 

ব্যফাশযক মন্ত্রাশত  ফই ংগ্র  প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক শযক  কভচৃাযী শনল্পয়াগ প্রদাল্পনয ভােল্পভ প্রশতষ্ঠাল্পনয 

ভান আল্পযা এক ধা উন্নীত কল্পয শতন ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। ২০০২ 

শিিাল্পে যকাশয শদ্ধান্ত কভাতাল্পফক ৩ (শতন) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ককাটৃিল্পক চায ফছয কভয়াশদ ককাল্প ৃউন্নীত কযা 

য়। অতয ২৫/০১/২০০৭ শিিাল্পে তৎকারীন যকায এক প্রজ্ঞান জাযীয ভােল্পভ কদল্প কটক্সটাইর শডগ্রীধাযীল্পদয 

ঘাটশত পুযণ তথা ফস্ত্র শল্পে উচ্চ মাৃল্পয়য ফস্ত্র প্রল্পকৌরী ততশযয রল্পযে কটক্সটাইর ইনশিটিউট, কফগভগি, 

কনায়াখারী’কক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযল্পণয প্রাশনক অনুল্পভাদন প্রদান কল্পযন এফং গত 

০৯/০৪/২০০৭ তাশযল্পখ চট্টগ্রাভ শফশ্বশফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ কর্তকৃ শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককাল্পযৃ উল্পমাজন 

কদয়া য়। যফতী ২০১২ ার কথল্পক ফাংরাল্পদ কটক্সটাইর শফশ্বশফদ্যারয়, ঢাকা কর্তকৃ শফএশ ইন কটক্সটাইর 

ককাল্পযৃ উল্পমাজন কদয়া য় এফং অদ্যাফশধ তা চরভান যল্পয়ল্পছ।  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাৃংরায়দ যকায়যয লবন ২০২১ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষ ফস্ত্রলয়ল্প মদয় ও লফয়দয়  

Executive level এ দক্ষ ভানফ িদ (Skilled Manpower) ত্রতলয কয়য মটক্সটাইর ইলঞ্জলনোলযৃং কয়রজ,  

মফগভগঞ্জ, মনাোখারী গুরুত্বপূণ স ভূলভকা ারন কযয়ছ। লফগত ১৫ ভাচ স ২০১৭ লিিায়ে অৈ কবরবজয ৬ (ছয়) িরা 

রফরষ্ট ভারিাযা রফরডং ও স্টুবিন্ট কাবস্টর উববাধন এফং ীদ রভনাবযয রবরি প্রস্তয স্থান কবযন ড়ক 

রযফন ও কতু ভন্ত্রিারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ওফায়দুর কাবদয, এভর ভবাদয়। কবরবজ ছাত্র ছাত্রীবদযকক 

করখা-ড়ায় উৎারি কযায রবক্ষ বরিিকৃি অবনয ৬৫% বৃরি প্রদান কযা বে ও চূড়ান্ত বফ িয ছাত্র-

ছাত্রীবদযবক দুআ ভা ব্যার রভর প্ররক্ষি বািা প্রদান কযা বে।রফগি ০২ (দুআ) ফছবয বমাগী ধ্যাক ২ জন, 

কাযী ধ্যাক ৩ জন, প্রবালক ৫ জন থ িাৎ কভাট ১০ (দ) জন নতুন রক্ষক কমাগদান কবযবছন। 

  

অেয়নযত শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2 63 09 72 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ1 82 14 96 
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শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

করল্পবর-2, টাভ-ৃ1 75 21 96 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ2 88 19 107 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ1 102 20 122 

জভাট= 410 83 493 

 

 ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  অে য, কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ , কফগভগি, কনায়াখারী এফং  শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয ভল্পে 

স্বাযশযত ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ০৬ (ছয়) টি অধফৃাশলকৃ 

 তত্রভাশক প্রশতল্পফদন াঠাল্পনায রযে ভাত্রায শফযীল্পত ০৬(ছয়) টি প্রশতল্পফদন াঠাল্পনা ল্পয়ল্পছ।  কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারীয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 

৮১.02 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত  উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে ১১.৮২ নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ 

নম্বল্পযয ভল্পে ৯২.৮৪ নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারীয ২০১৬-

১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায ৯২.৮৪% 

 

 

 

গত 15.03.2017 তার্যবখ ড়ক র্যফন  জতু ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফায়দুর কাবদয-এভর্  

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জনায়াখারী’জত ভার্িাযা বফন শুব উবিাধন কবযন  
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ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

শএন্ডশফ কযাড, ফশযার 

 

একাল্পডশভক: 
 

ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ফশযার  ইয়াণ ৃইশিশনয়াশযং,  কপশিক 

ইশিশনয়াশযং, ল্পয়ট প্রল্পশং ইশিশনয়াশযং   এোাল্পযর ইশিশনয়াশযং কভাট ৪টি শফবাল্পগ শফএশ শডশগ্র প্রদান 

কল্পয। শযচারক , ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয তত্ত্বাফধাল্পন ককন্দ্রীয় বশত ৃকশভটি কমাগ্যতা ম্পন্ন শযাথীল্পদয শরশখত বশত ৃ

যীযায ভােল্পভ কভধা তাশরকা  অল্পযভান তাশরকা প্রস্তুত কল্পয তা ল্পত শূন্য আল্পন মাৃয়িল্পভ ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃ

কল্পযন।  

 

অেয়নযত শফএশ শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

করল্পবর-3, টাভ-ৃ2 82 12 94 

করল্পবর-2, টাভ-ৃ2 78 17 95 

করল্পবর-2, টাভ-ৃ1 95 15 110 

করল্পবর-1, টাভ-ৃ1 101 14 115 

জভাট= 356 58 414 

 

অেয়নযত শডল্পলাভা শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

২য় 89 11 100 

৪থ ি 88 13 101 

৬ষ্ঠ 88 09 97 

৭ভ 80 09 89 

জভাট= 345 42 387 

 

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  অেয, ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ফশযার এফং শযচারক, ফস্ত্র 

শযদপ্তয এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ফশযার উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ 

নম্বল্পযয ভল্পে 85 নম্বয এফং আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 14 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ 

নম্বল্পযয ভল্পে 99 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

ফশযার ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 99%। 
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ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ  

কাশরাতী, টাংগাইর 

 

একাল্পডশভক: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

1 ১ভ, ২য়, ৩য় ফল ৃভানী 

যীযা/২০১৫ গ্রণ  

১৬/০৬/২০১৬ কথল্পক 

২৮/০৮/২০১৬  

১ভ, ২য়, ৩য় ফল ৃভানী যীযা/২০১৫ 

গ্রণ  পর প্রকা 

 

2 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয 

১ভ  ২য় কশেশনউয়া 

এল্পল্পভে গ্রণ 

১ভ কশেশনউয়া 

এল্পল্পভে- 

১৩/১১/২০১৬ কথল্পক 

১৭/১১/২০১৬  

৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয  ১ভ  ২য় 

কশেশনউয়া এল্পল্পভে গ্রণ  পর 

প্রকা 

 

২য় কশেশনউয়া 

এল্পল্পভে-

২৭/১১/২০১৬ কথল্পক 

১৪/১২/২০১৬  

3 ৪থ ৃফল ৃশযাথীল্পদয 

ইন্ডাশেয়ার এটাচল্পভল্পেয 

ব্যফস্থাকযণ 

01/01/2017 কথল্পক 

28/02/2017  

শফশবন্ন কটক্সটাইর ইন্ডাশেল্পত ৪থ ৃফল ৃ

শযাথীল্পদয ফােতামূরক ০৪ (চায) 

ভাব্যাী ইন্ডাশেয়ার এটাচল্পভল্পেয 

ব্যফস্থাকযণ এফং শযকল্পদয দ্বাযা 

শনয়শভত পল্পরা-আ কযা 

- 

4 ১ভ ফল্পলযৃ শযাথীল্পদয 

১ভ কশেশনউয়া 

এল্পল্পভে গ্রণ 

২২/০১/২০১৭ কথল্পক 

১১/০২/২০১৭  

১ভ ফল্পলযৃ শযাথীল্পদয ১ভ কশেশনউয়া 

এল্পল্পভে গ্রণ  পর প্রকা 

- 

5 ২য়  ৩য় ফল্পলযৃ 

শযাথীল্পদয ১ভ 

কশেশনউয়া এল্পল্পভে 

গ্রণ 

০৭/০২/২০১৭ কথল্পক 

০২/০৩/২০১৭  

২য়  ৩য় ফল্পলযৃ শযাথীল্পদয ১ভ 

কশেশনউয়া এল্পল্পভে গ্রণ  পর 

প্রকা 

- 

6 ৪থ ৃফল ৃভানী যীযা 

গ্রণ 

১৮/০৫/২০১৭ কথল্পক 

২৫/০৫/২০১৭  

৪থ ৃফল ৃভানী যীযা গ্রণ - 

7 ১ভ, ২য়  ৩য় ফল্পলযৃ 

শযাথীল্পদয ২য় 

কশেশনউয়া এল্পল্পভে 

গ্রণ 

০৪/০৫/২০১৭ কথল্পক 

২৮/০৫/২০১৭  

১ভ, ২য়  ৩য় ফল্পলযৃ শযাথীল্পদয ২য় 

কশেশনউয়া এল্পল্পভে গ্রণ  পর 

প্রকা 

- 
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ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

8 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয 

প্রল্পজক্ট য়াক ৃ 

01/03/2017 

কথল্পক 

3০/04/2017 

৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয প্রল্পজক্ট য়াক ৃ 

কশম্প্রল্পশন্পব বাইবা গ্রণ 

- 

9 ৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয 

কশম্প্রল্পশন্পব বাইবা গ্রণ 

৩০/০৫/২০১৭ 

কথল্পক 

০১/০৬/২০১৭ 

৪থ ৃফল্পলযৃ শযাথীল্পদয কশম্প্রল্পশন্পব বাইবা 

গ্রণ 

- 

১0 ১ভ ফল ৃবশত ৃ

শযযা/২০১৬ গ্রণ 

১৭/০৬/২০১৭ শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ১ভ ফল ৃ

বশত ৃযীযা/২০১৬ গ্রণ, পর প্রকা  বশত ৃ

- 

১1 শভর শযদনৃ/২০১৬ ১০/০৪/২০১৭ াল্পত করল্পভ ফাস্তফ শযা কদয়া, পোক্টশযয 

উৎাদন  চাকশযয শযল্পফল্পয াল্পথ 

শযশচশতয জন্য ৪থ ৃফল ৃশযাথীল্পদয শনল্পয় 

Auko Tex Ltd. শযদনৃ 

- 

 

শফশবন্ন শদফ ারন: 

 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয 

নাভ 

তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ জাতীয় কাক শদফ 

ারন 

১৫/০৮/২০১৬ ১৫ই আগি জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ 

মুশজব্যয যভাল্পনয ৪১তভ াাদাৎ ফাশলকৃী 

উরল্পয আল্পরাচনা বা  কদায়া ভাশপর 

এফং যচনা শরখায প্রশতল্পমাশগতায আল্পয়াজন 

- 

২ ভান শফজয় শদফ 

উদমান 

১৬/১২/২০১৬ ভান মুশিল্পমাল্পদ্ধ জীফন উৎগকৃাযী ফীয 

মুশিল্পমাদ্ধাল্পদয প্রশত শফনম্র েদ্ধা জানাল্পত 

শফজয় শদফ উরল্পয শফজয়’৭১ স্মৃশত স্তল্পম্ভ 

পুষ্পস্তফক অণৃ  আল্পরাচনা বায 

আল্পয়াজন 

- 

৩ ভান ীদ শদফ  

আন্তজৃাশতক ভার্তবালা 

শদফ 

২১/০২/২০১৭ ভান ীদ শদফ  আন্তজৃাশতক ভার্তবালা 

শদফ উরল্পয ীদ শভনাল্পয পুষ্পস্তফক 

অণৃ এফং প্রবাতল্পপযীয আল্পয়াজন 

- 

৪ জাতীয় শশু শদফ  

জাশতয জনক ফেফন্ধু 

কখ মুশজব্যয 

যভাল্পনয জন্ শদন 

১৭/০৩/২০১৭ জাতীয় শশু শদফ  জাশতয জনক ফেফন্ধু 

কখ মুশজব্যয যভাল্পনয জন্ শদন উরল্পয 

আল্পরাচনা বায আল্পয়াজন 

- 

৫ ভান স্বাধীনতা শদফ 

 জাতীয় শদফ 

২৬/০৩/২০১৭ ভান স্বাধীনতা শদফ  জাতীয় শদফ 

উরল্পয শফজয়’৭১ স্মৃশত স্তল্পম্ভ পুষ্পস্তফক 

অণৃ  আল্পরাচনা বায আল্পয়াজন  

ফাশলকৃ  পুযস্কায শফতযণী অনুষ্ঠান 

- 
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ফাৎশযক িীিা প্রশতল্পমাশগতা  শফশবন্ন াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ আন্তেঃ ক্লা শফতক ৃ

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

০৯/০২/২০১৭ আন্তেঃক্লা শফতক ৃপ্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

২ আন্তেঃ ক্লা পৄটফর 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

১৮/০৩/২০১৭ আন্তেঃক্লা পৄটফর প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

৩ আন্তেঃ ক্লা ককযাভ 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

২২/০৩/২০১৭ আন্তেঃক্লা ককযাভ প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

আল্পয়াজন  পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

৪ ফাৎশযক িীিা 

প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ 

২৫/০৩/২০১৭ ফাৎশযক িীিা প্রশতল্পমাশগতা/২০১৭ উদমান 

 পরবাল্পফ ম্পন্নকযণ 

- 

 

অন্যান্য: 
 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ ফাশলকৃ ফনল্পবাজন/শযা 

পয  

১১/১২/২০১৬ শনজ কদ  কদল্পয কৌন্দয্যৃল্পক জানায ভে 

শদল্পয় শযা রাল্পবয জন্য শযাথীল্পদয শনল্পয় 

কক্সফাজায মুদ্র তকত ভ্রভণ 

- 

২ ফই িা প্রশতল্পমাশগতা  ২৭/০৩/২০১৭ শফশ্ব াশতে ককন্দ্র  ফেফন্ধু কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজয কমৌথ উল্পদ্যাল্পগ 

আল্পরাশকত ভানুল গিায প্রতেল্পয় ফই িাল্পক 

উৎাশত কযায রল্পযে ফই িা প্রশতল্পমাশগতায 

আল্পয়াজন 

- 

৩ ন্ত্রা  জশে শফল্পযাধী 

ভত শফশনভয় বা  

ভানফফন্ধন 

১১/০৮/২০১৬ তরুণ ভাজ কমন জাশত,ধভ,ৃফণ ৃশনশফলৃ্পল্পল কদ 

কপ্রল্পভ জাগ্রত ল্পয় কর প্রকায ন্ত্রা  

জশেফাদ দভন কযল্পত াল্পয এ রল্পয ভত 

শফশনভয় বা  ভানফফন্ধল্পনয আল্পয়াজন 

- 

৫ শযাথীল্পদয শনল্পয় 

আইশডইশফ বফন,ঢাকা  

কনপাল্পযল্পন্প অংগ্রণ  

১২/০৫/২০১৭ শফশবন্ন কটক্সটাইর শে ইন্ডাশেল্পত কভযৃত ফস্ত্র 

প্রল্পকৌরীল্পদয কাছ কথল্পক অশবজ্ঞতা অজৃন  

তাল্পদয াল্পথ কতু ফন্ধল্পনয রল্পয আইশডইশফ 

বফল্পন, ঢাকা কনপাল্পযল্পন্প অংগ্রণ 

- 

 

অেয়নযত শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

1ভ 98 09 107 

2য় 83 12 95 

3য় 73 06 79 

4থ ি 74 08 82 

জভাট= 328 35 363 
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ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  
 

  অেয, ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কাশরাতী, টাংগাইর এফং শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয 

ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, কাশরাতী, টাংগাইর উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 81.42 নম্বয 

এফং আফশেক ককৌরগত  উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 14.90 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 

96.32 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কাশরাতী, টাংগাইর  ২০১৬-১৭ 

অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 96.32%। 

 

 

পল্পটাগ্যারাযী: 
       

  

                                                                         

                                                                                         

 

 

              

 

 

 

 

 

জাতীয় কাক শদফ/২০১৬      স্বাধীনতা শদফ /2017                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

           

 

 

                       

 

        
    

 ফই  িা প্রশতল্পমাশগতা/২০১৬            শভর শযদনৃ/২০১৬            
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কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

শঝনাইদ 

একাল্পডশভক:  

 

ি: নং ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

1 করল্পবর-১ বশত ৃযীযা/ 

২০১৬ গ্রণ 

09/12/2016 শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং করল্পবর-১ 

বশত ৃযীযা/ ২০১৬ গ্রণ, পর প্রকা  বশত ৃ

কাজ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ 

 

2 করল্পবর-1, টা-১, 1ভ 

ধাযাফাশক মূল্ায়ন 

2016 

20/05/2016 প্রশতটি করল্পবর  টাভ ৃএয ধাযাফাশক যীযা 

মথামথবাল্পফ গ্রল্পণয য মথা ভল্পয় পরাপর 

প্রকা কযা ল্পয়ল্পছ 

 

3 করল্পবর-1, টা-১, শভর 

শযদনৃ 

25/05/2017 ফাাংরাবদ জযভ গবফলণা ইনর্িটিউট, 

যাজাী শযদনৃ 

 

 

শফশবন্ন শদফ ারন: 

 

ি: 

নং 

ম্পাশদত কাল্পজয নাভ তাশযখ শফফযণ ভন্তব্য 

১ জাতীয় কাক শদফ ারন 15/08/2016 ১৫ই আগি জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ মুশজব্যয 

যভাল্পনয ৪১ তভ াাদাৎ ফাশলকৃী উরল্পয 

আল্পরাচনা বা  কদায়া ভাশপর  

 

২ ভান শফজয় শদফ উদমান 16/12/2016 শযক, কভকৃতাৃ  কভচৃাযী কর্তকৃ ারন কযা 

য়  

 

৩ ভান ীদ শদফ  

আন্তজৃাশতক ভার্তবালা শদফ 

21/02/2017 শযক, কভকৃতাৃ  কভচৃাযী কর্তকৃ ারন কযা 

য়  

 

৪ জাশতয জনক ফেফন্ধু কখ 

মুশজব্যয যভাল্পনয জন্ শদন 

 জাতীয় শশু শদফ 2017 

17/03/2017 শযক, কভকৃতাৃ  কভচৃাযী কর্তকৃ ারন কযা 

য়  

 

৫ ভান স্বাধীনতা শদফ  

জাতীয় শদফ 

26/03/2017 শযক, কভকৃতাৃ  কভচৃাযী কর্তকৃ ারন কযা 

য়  

 

৬ ফাংরা নফফল ৃউদমান 15/04/2017 ফাংরা নফফল ৃউদমান উরল্পয শফশবন্ন 

াংস্কৃশতক অনুষ্ঠাল্পনয আল্পয়াজন 

 

 

অেয়নযত শযাথীল্পদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

জরববর-1, টাভ ি-1 98 17 115 
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১৮. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আতাধীন জটক্সটাইর ইনর্িটিউটমূ: 

 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

ফাশজতপুয কযাড, টাংগাইর 

 ভূর্ভকা: 

১৯১০ কথল্পক ১৯২৯ াল্পরয ভল্পে শিটি ানাভল্পর অশফবি ফাংরায় কজরা ফয়ন শফদ্যারয় এফং ভ্রাম্যভান 

ফয়ন শফদ্যারয়/প্রদকৃদর প্রশতশষ্ঠত য়। ১৯৪৭ াল্পর াক-বাযত শফবিকাল্পর ০৬টি কজরা ফয়ন শফদ্যারয় এফং 

২৭টি ভ্রাম্যভান ফয়ন শফদ্যারয় প্রশতষ্ঠা কল্পয। আজল্পকয কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর ১৯১১ াল্পর প্রশতশষ্ঠত য় 

এফং ১৯১৭ ার কথল্পক কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয় প্রশতশষ্ঠত য়। ১৯৮০ াল্পর কজরা কটক্সটাইর ইনশিটিউট (শডটিআই) 

এফং ১৯৯৪ াল্পর কটক্সটাইর ইনশিটিউট নাভকযণ কযা য়। ১৯১২ াল্পর শতন ভা ব্যাশ শি কট্রশনং ককা,ৃ ১৯৩৩ 

াল্পর ১ ফছয কভয়াদী আটিলৃ্পজন ককা,ৃ ১৯৮০ াল্পর ২ ফছয কভয়াদী কটক্সটাইর াটিশৃপল্পকট ককা,ৃ ১৯৯৪ াল্পর ০৩ 

ফছয কভয়াশদ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককাল্প ৃউন্নীত য়। শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারশজ ককাটৃি ১৯৭৮ 

ার মনৃ্ত কটক্সটাইর ইনশিটিউট কতজগাঁ ঢাকাল্পত চালু শছর। দীঘ ৃ২৮ ফছয য ২০০৭ াল্পর অত্র ইনশিটিউল্পট 

শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারশজ ককাটৃি প্রফতনৃ কযা য়। ১৯৩৩ ার মনৃ্ত শি কট্রশনং ২০টি, ১৯৭৯ ার মনৃ্ত 

(কটক্সটাইর) ২০টি, ১৯৮০ াল্পর (কটক্সটাইর) ৪০টি, ২০০০ াল্পর (কটক্সটাইর) ৬০টি, ২০০১ াল্পর (কটক্সটাইর) 

৮০টি, ২০০৭ াল্পর (জুট কটকল্পনারশজ) ৪০টি, ২০০৯ াল্পর (জুট কটকল্পনারশজ) ৮০টি, ২০১৫ াল্পর (কটক্সটাইর  

জুট) প্রশতটিল্পত ৯০টি এফং ২০১৬ াল্পর (কটক্সটাইর  জুট) প্রশতটিল্পত ১০০টি আল্পন উন্নীত কযা য়।    

 

অনুশফবাগ: 

 

(ক) ইয়াণ ৃম্যানুল্পপকচাশযং, (খ) কপশিক ম্যানুল্পপকচাশযং, (গ) ল্পয়ট প্রল্পশং, (ঘ) গাল্পভেৃ এন্ড কক্লাশদং 

 

ব্যফাশযক কড  যীযাগায: 
 

(ক) কশম্পউটায, (খ) শিশনং, (গ) গাল্পভেৃস্ , (ঘ) য়াকৃ, (ঙ) উইশবং,  (চ) শনটিং, (ছ) ডাইং এন্ড শপ্রশেং,  

(জ) কটশিং, (ঝ) দাথ,ৃ (ঞ) যায়ন  

 

অেয়নযত র্ডবপ্লাভা-ইন-জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং   র্ডবপ্লাভা-ইন-জুট জটকবনারর্জ  র্যাথীবদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

2য় 192 17 209 

4থ ি 265 08 273 

৬ষ্ঠ 163 17 180 

7ভ 176 13 189 

জভাট= 796 55 851 

 

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  অেয, কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর এফং শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 81.13 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত  উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 

12.87 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 94.00 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট, টাংগাইর ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 94%। 
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জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, টাাংগাইবর ভান ীদ র্দফ  আন্তজিার্তক ভার্তবালা র্দফ উৎমান 

 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

শদনাজপুয 

 ভূর্ভকা: 
 

সুতা কথল্পক কাি ব্যনন প্রশযল্পণয জন্য শিটি যকায অশফবি বাযতফল্পল ৃ১৯১১ ল্পত ১৯২৯ াল্পরয 

ভল্পে ৯টি উইশবং স্কুর এফং ২৫টি কশযল্পল্পটটিক স্কুর প্রশতষ্ঠা কল্পয । উইশবং স্কুরগুল্পরা শডশেক উইশবং (কজরা ফয়ন 

শফদ্যারয়) স্কুর নাল্পভ শযশচত শছর। এগুল্পরায ভল্পে ফতভৃান শদনাজপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট ১৯২৬ াল্পর খুরনায়  

স্থাশত য় মা যফতীল্পত শদনাজপুল্পয স্থানান্তশযত য় । শদনাজপুয কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয় ১ ফছয কভয়াশদ আটিলৃ্পজন 

ককা ৃশফলল্পয় শযাদান প্রদান কযা ল্পতা । ১৯৮০ াল্পর তৎকারীন যকায কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয়য নাভ শযফতনৃ 

কল্পয  ল্পজরা কটক্সটাইর ইনশিটিউট নাভকযণ কযতেঃ ১ ফছয কভয়াদী আটিলৃ্পজন ককা ৃশফলুপ্ত  কল্পয ২ ফছয কভয়াদী 

াটিশৃপল্পকট ককা ৃচালু কল্পযন। ১৯৯৩-১৯৯৪ শযাফল ৃল্পত উন্নয়ন প্রকল্পেয ভােল্পভ ৩ ফছয কভয়াদী  শডল্পলাভা ইন 

কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ ককা ৃচালু কযা য় এফং াটিশৃপল্পকট ককা ৃ  শফলুপ্ত কযা য়। ২০০১-২০০২ শযাফল ৃল্পত 

ককাল্পযৃ কভয়াদকার ৩ ফছয কথল্পক ৪ ফছয কভয়াদী কযা য় এফং শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং  জকা ি 

নাভকযণ কযা য়।  চরশত শযাফল ৃল্পত প্রথভ  শদ্বতীয় শপল্পট ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃকযা ল্পি। 
 

অেয়নযত র্যাথীবদয তথ্য: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

2য় 187 23 210 

4থ ি 86 13 99 

৬ষ্ঠ 74 16 90 

7ভ 76 12 88 

জভাট= 423 64 487 
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ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  
 

  অেয, কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয এফং শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 84.70 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 15 

নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 99.70 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ কটক্সটাইর ইনশিটিউট, 

শদনাজপুয ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 99.70%। 

 

পবটাগ্যারাযী: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 
 

 

 ফাশলকৃ িীিা প্রশতল্পমাশগতায় ধীয গশতল্পত াইল্পকর চারাল্পনা 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফনল্পবাজল্পন ফাংরাফান্ধা শজল্পযা ল্পয়ল্পে শযক  ছাত্রীবৃন্দ ফাশলকৃ িীিা প্রশতল্পমাশগতায় স্বাধীনতা বাস্কম ৃকমভন খুশ কতভন াজ 
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জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

যংপুয 

 
ভূর্ভকা:  

 

কদল্পয ফস্ত্র কাশযগশয শযা  ভানফম্পদ উন্নয়ল্পন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারল্পয়য অধীল্পন ফস্ত্র শযদপ্তয শনয়শন্ত্রত 

কটক্সটাইর ইনশিটিউটমূ তাৎমপৃূণ ৃভূশভকা ারন কযল্পছ। ভানফ বেতায কভৌশরক চাশদায শদ্বতীয় ধাই ফস্ত্র। 

উন্নত প্রমৄশিয চযভ উৎকল ৃাধল্পনয কজায়াল্পয ভল্পয়য চাশদায আল্পরাল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং শযা কামিৃভ 

শুধু জাতীয় চাশদায ভল্পে ীভাফদ্ধ নয় ফযং তা আজ শফশ্ব বেতায কলাগাল্পন শযণত ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্রশে কদল্পয 

অথঠৃনশতক উন্নয়ন  কভৃংস্থান সৃশিল্পত মূখ্য ভূশভকা ারন কযল্পছ। যকায ততশয কাাক  ফস্ত্র শেখাতল্পক 

আল্পযা শিারী  প্রশতল্পমাশগতাযভ কল্পয গল্পি কতারায প্রতেয় ব্যি কল্পযল্পছন।  

 
শফবাগীয় য যংপুল্পযয ঐশতেফাী তাজাট জশভদায ফাশি  যংপুয কযরল্পেল্পনয আরভনগয নাভক 

স্থাল্পন ৫ (াঁচ) একয জায়গায উয যংপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউটটি প্রশতশষ্ঠত। এখাল্পন ২০০ জন ছাল্পত্রয এফং ৪০ 

জন ছাত্রীয  আফাশক ব্যফস্থা যল্পয়ল্পছ। ব্যফাশযক শযায জন্য জুট শিশনং কড, কটন শিশনং কড, উইশবং  

শনটিং কড, ল্পয়ট প্রল্পশং কড  পোন শডজাইন কল্পডয কাজ প্রায় ভাপ্ত। কভকৃতাৃ-কভচৃাযীল্পদয আফাশক 

সুশফধায জন্য একটি অতোধুশনক শদ্বতরা শফশি ডযল্পভটযী বফন যল্পয়ল্পছ। এ ছািা শযা কামিৃল্পভয শনশভল্পি চাযতরা 

শফশি ৪০ াজায স্কয়ায শপল্পটয একটি আকলণৃীয় প্রাশনক  একাল্পডশভক বফন যল্পয়ল্পছ। 

 
০৪ (চায) ফছয কভয়াদী ০৮ (আট) কশভিাল্পয শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃশযচারনা কযা 

য়। প্রশত ফছয ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় প্রশতল্পমাশগতায ভােল্পভ ল্পফাৃচ্চ শজশএ শনল্পয় বশত ৃয়ায সুল্পমাগ ায়। 

তন্ল্পে টিশবআই ৩০%, ভশরা ১০%, মুশিল্পমাদ্ধা ৫%, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীল্পত ২টি আন ব্যতীত, াধাযণ ককাটায় ৬৪ 

জন ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃকযা য়।  

 
একাল্পডশভক শযা কামিৃভ ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাড,ৃ ঢাকা কর্তকৃ শযচাশরত ল্পয় থাল্পক। াধাযণ 

শযায শযফল্পত ৃপ্রমৄশিগত কাশযগশয শযা শাল্পফ কটক্সটাইর শযা াধাযণ ভানুল্পলয জীশফকা শনফাৃল্পয একটি 

উিভ ন্থা। শযা বৃশিয (৬৫%) ভােল্পভ কভধাফী দাশযদ্র ছাত্র-ছাত্রীল্পদয আশথকৃবাল্পফ রাবফান য়ায সুল্পমাগ কল্পয 

শদল্পয়ল্পছ।  

 
ফাংরাল্পদ একটি উন্নয়নীর কদ। তাই সৃজনীর উচ্চ স্তল্পযয দয ভানফ ম্পল্পদয াাাশ 

ফাংরাল্পদল্পয আথ-ৃাভাশজক কপ্রযাল্পট েভ শিয চাশদায শনশযল্পখ প্রল্পয়াজনীয় শশযত েভ শি উৎাদল্পনয 

রযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারল্পয়য অধীনস্থ ফস্ত্র শযদপ্তয কম শনযর প্রল্পচিা চাশরল্পয় মাল্পি তাযই পরশ্রুশতল্পত আজল্পক 

দৃেভান এই যংপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট,আরভ নগয,যংপুয।  

 
অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ভ ৯৯ ১৬ ১১৫ 
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পবটাগ্যারাযী:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

কটক্সটাইর ইনশিটউট, যংপুয শযদনৃ কল্পযন শযচারক,ফস্ত্র শযদপ্তয   

 

 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
একাল্পডশভক বফন       শযা পয 
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জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

নাল্পটায 

 

ভূর্ভকা: 
 

ফনরতা কন  উিযা গণবফল্পনয ঐশতল্পে মৃদ্ধ নাল্পটাল্পযয ফি শযপুল্পযয যাভাইগাশছ নাভক স্থাল্পন 

যাজাী ফাইা ংরগ্ন ৫(াঁচ) একয জায়গায উয নাল্পটায কটক্সটাইর ইনশিটিউটটি প্রশতশষ্ঠত। কদল্পয ফস্ত্র 

কাশযগশয শযা  ভানফম্পদ উন্নয়ল্পন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারল্পয়য অধীল্পন ফস্ত্র শযদপ্তয শনয়শন্ত্রত কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটমূ তাৎমপৃূণ ৃভূশভকা ারন কযল্পছ। ভানফ বেতায কভৌশরক চাশদায শদ্বতীয় ধাই ফস্ত্র। উন্নত 

প্রমৄশিয চযভ উৎকল ৃাধল্পনয কজায়াল্পয ভল্পয়য চাশদায আল্পরাল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং শযা কামিৃভ শুধু 

জাতীয় চাশদায ভল্পে ীভাফদ্ধ নয় ফযং তা আজ শফশ্ব বেতায কলাগাল্পন শযণত ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্রশে কদল্পয 

অথঠৃনশতক উন্নয়ন  কভৃংস্থান সৃশিল্পত মূখ্য ভূশভকা ারন কযল্পছ। যকায ততশয কাাক  ফস্ত্র শেখাতল্পক 

আল্পযা শিারী  প্রশতল্পমাশগতাযভ কল্পয গল্পি কতারায প্রতেয় ব্যি কল্পযল্পছন। এখাল্পন ২০০ জন ছাল্পত্রয এফং ৪০ 

জন ছাত্রীয  আফাশক ব্যফস্থা যল্পয়ল্পছ। ব্যফাশযক শযায জন্য জুট শিশনং কড, কটন শিশনং কড, উইশবং  

শনটিং কড, ল্পয়ট প্রল্পশং কড  পোন শডজাইন কল্পডয কাজ প্রায় ভাপ্ত। কভকৃতাৃ-কভচৃাযীল্পদয আফাশক 

সুশফধায জন্য একটি অতোধুশনক শদ্বতরা শফশি ডযল্পভটযী বফন যল্পয়ল্পছ। এ ছািা শযা কামিৃল্পভয শনশভল্পি চাযতরা 

শফশি ৪০ াজায স্কয়ায শপল্পটয একটি আকলণৃীয় প্রাশনক  একাল্পডশভক বফন যল্পয়ল্পছ। 

 
অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ভ 109 08 117 

 

 

 
 

ছাত্র জাবির 
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জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

চট্টগ্রাভ 

 

ভূর্ভকা: 
 

ভানফ বেতায কভৌশরক চাশদায শদ্বতীয় ধাই ফস্ত্র। ফল্পোাগল্পযয উকূল্পর চট্টগ্রাভ ল্পযয প্রাণল্পকল্পন্দ্র 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ অফশস্থত। ফস্ত্রশে কদল্পয অথঠৃনশতক উন্নয়ন  কভৃংস্থান সৃশিল্পত মূখ্য ভূশভকা 

ারন কযল্পছ। যকায ততশয কাাক  ফস্ত্র শেখাতল্পক আল্পযা শিারী  প্রশতল্পমাশগতাযভ কল্পয গল্পি কতারায 

প্রতেয় ব্যি কল্পযল্পছন। ব্যফাশযক শযায জন্য জুট শিশনং কড, কটন শিশনং কড, উইশবং  শনটিং কড, 

ল্পয়ট প্রল্পশং কড  পোন শডজাইন কল্পডয কাজ প্রায় ভাপ্ত। কভকৃতাৃ-কভচৃাযীল্পদয আফাশক সুশফধায জন্য 

একটি অতোধুশনক শদ্বতরা শফশি ডযল্পভটযী বফন যল্পয়ল্পছ। এ ছািা শযা কামিৃল্পভয শনশভল্পি একটি আকলণৃীয় 

প্রাশনক  একাল্পডশভক বফন যল্পয়ল্পছ। 

 
অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী: 
 

শযাফল ৃ অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ভ 71 02 73 

 

 

  
 

একাবডর্ভক বফন 

 

ডযবভটযী বফন 
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১৯. ফস্ত্র র্যদপ্তবযয আতাধীন র্ফবাগীয় কাম িারয়মূ: 

 

র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, ঢাকা 

৩0 শভযপুয কযাড, ঢাকা-1205 

 

ভূর্ভকা:  
 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয শনয়ন্ত্রণাধীন শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ঢাকা কামাৃরল্পয়য আতাধীন ১২টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউট ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাড,ৃ ঢাকা কর্তকৃ এোশপশরল্পয়ন প্রাপ্ত এএশ (কবাক:) 

কটক্সটাইর শযািল্পভ শযা কামিৃভ শযচাশরত ল্পি। কফাড ৃকর্তকৃ অনুল্পভাশদত শল্পরফা  প্রশফধাল্পনয আল্পরাল্পক 

কড্র কভশকং, ডাইং শপ্রশেং এন্ড শপশনশং, উইশবং এন্ড শিশনং  শনটিং কভাট ০৪(চায)টি কট্রল্পড ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃ

কযা য়। নফভ কেশণল্পত একটি কফাড ৃভানী যীযা এফং দভ কেশণল্পত এএশ (কবাক:) পাইনার যীযা 

অনুশষ্ঠত য়। 

 
প্রশতষ্ঠান সুাশযনল্পটনল্পডেগল্পণয নাভ  জমাগাবমাগ নম্বয:  

 

ি: 

নং 

প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ সুাশযনল্পটনল্পডেগল্পণয 

নাভ 

ই-কভইর নম্বয কভাফাইর 

৪ টিশবআই, নযশংদী াশপউর আরভ  tvinarsinghli@gmail.com ০১৭৩৯০৪৮০৬৪ 

৫ টিশবআই, 

ভংভনশং 

কভােঃ কভাজ্জাল্পম্মর ক mujammeldot@gmail.com ০৯০২৪৫৬৪৫৫ 

৬ টিশবআই, গাজীপুয কভােঃ পারুক আল্পম্মদ tvisreepur19@gmail.com ০১৭১৫৫৮২৯০৮ 

৭ টিশবআই, 

জাভারপুয 

কভােঃ কাযাফ কাল্পন tvi_bakshigong@yahoo.com ০১৭২৭২৮০৮৬৯ 

৮ টিশবআই, 

ভাদাযীপুয 

াহ্ কভােঃ য়ারী উো tvikotalipara@gmail.com ০১৭৯৯৩৩০৬০১ 

৯ টিশবআই, টাংগাইর তা কুভায শফশ্বা tvikalihati@gmail.com ০১৭১২২৪৯১৯৫ 

১০ টিশবআই, পশযদপুয কভােঃ কভায়াল্পজ্জভ কাল্পন faridpurtvi@gmail.com ০১৭১৬৯২২৪৪৩ 

১১ টিশবআই, 

ভার্ণকগি 

ইশিেঃ কভােঃ আশভনুর ক tvimkj77@gmail.com ০১৭১২০২৭৪০৩ 

১২ টিশবআই, 

শকল্পাযগি 

কভােঃ ইভদাদুয যভান tvikishorgong@gmail.com ০১৭১১১৪৪৬৩০ 

 

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  
 

  শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এফং উ-শযচারক, শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ঢাকা এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ঢাকা উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশিয 

ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 85 নম্বয এফং আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে ১২ নম্বয অজৃন 

কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 97 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, ঢাকা ২০১৬-১৭ 

অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 97% 

  



ফস্ত্র রযদপ্তয                                                                                                        ফারল িক প্ররিবফদন ২০১৬-১৭                                                              

   

112 

 

 

অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী : 
 

ি: 

নং 

প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

নফভ কেশণ/২০১৭ দভ কেশণ/২০১৭ ভন্তব্য 

ছাত্র ছাত্রী কভাট ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ টিশবআই, নাযায়ণগি ১ভ-১২০ 

২য়-১০৯ 

কভাট-২২৯ 

১ভ-৪০ 

২য়-০৮ 

কভাট-৪৮ 

১৬০ 

১১৭ 

কভাট-২৭৭ 

৪৪ ১২ ৫৬ নফভ 

কেশণল্পত ২য় 

শপট 

শফদ্যভান  

২ টিশবআই, ভয়ভনশং ১ভ-১২৩ 

২য়-১৩৬ 

কভাট-২৫৯ 

১ভ-৩১ 

২য়-১০ 

কভাট-৪১ 

১৫৪ 

১৪৬ 

কভাট-৩০০ 

৮৬ ২৯ ১১৫ ঐ 

৩ টিশবআই,  টাংগাইর ১ভ-১২৪ 

২য়-৮১ 

কভাট-২০৫ 

১ভ-১৩ 

২য়-১৯ 

কভাট-৩২ 

১৩৭ 

১০০ 

কভাট-২৩৭ 

১১৮ ২৩ ১৪১ ঐ 

৪ টিশবআই,  জাভারপুয ১ভ-১১২ 

২য়-৬৪ 

কভাট-১৭৬ 

১ভ-১৩ 

২য়-২৬ 

কভাট-৩৯ 

১২৫ 

 ৯০ 

কভাট-২১৫ 

১১৬ ৭ ১২৩ ঐ 

৫ টিশবআই, গাজীপুয ১৩০ ১০ ১৪০ ৬৩ ৪ ৬৭ - 

৬ টিশবআই, মুর্ন্সগি ৬৬ ৩৫ ১০১ ৫১ ১৮ ৬৯ - 

৭ টিশবআই, জগাারগি ৯৫ ৩৬ ১৩১ ৮০ ৩৩ ১১৩ - 

৮ টিশবআই, ভার্ণকগি ১২৩ ২৬ ১৪৯ ৮৪ ২২ ১০৬ - 

৯ টিশবআই, র্ককাযগি ৮৬ ৪৯ ১৩৫ ৬৫ ৪২ ১০৭ - 

১০ টিশবআই, পশযদপুয ১০৭ ৩৭ ১৪৪ ৮৭ ২৫ ১১২ - 

১1 টিশবআই,  নযশংদী ৬৪ ২৭ ৯১ ৪০ ২৮ ৬৮ - 

১২ টিশবআই, ভাদাযীপুয ৭৫ ২২ ৯৭ ৫৯ ১৩ ৭২ - 

 

 

র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, চট্টগ্রাভ 

যকাশয কাম ৃবফন-1, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 

 

 

ভূর্ভকা: 
 

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয শনয়ন্ত্রণাধীন শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, চট্টগ্রাভ কামাৃরল্পয়য আতাধীন ০৯টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউট ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাড,ৃ চট্টগ্রাভ কর্তকৃ এোশপশরল্পয়ন প্রাপ্ত এএশ (কবাক:) 

কটক্সটাইর শযািল্পভ শযা কামিৃভ শযচাশরত ল্পি। কফাড ৃকর্তকৃ অনুল্পভাশদত শল্পরফা  প্রশফধাল্পনয আল্পরাল্পক 

কড্র কভশকং, ডাইং শপ্রশেং এন্ড শপশনশং, উইশবং এন্ড শিশনং  শনটিং কভাট ০৪(চায)টি কট্রল্পড ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃ

কযা য়। নফভ কেশণল্পত একটি কফাড ৃভানী যীযা এফং দভ কেশণল্পত এএশ (কবাক:) পাইনার যীযা 

অনুশষ্ঠত য়। শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, চট্টগ্রাভ কালক কর্তৃল্পযয কাজ ম্পন্ন কল্পযন। 
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প্রশতষ্ঠান সুাশযনল্পটনল্পডেগল্পণয নাভ  জমাগাবমাগ নম্বয:  
 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ কভা: যশপকুর ইরাভ, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, রযীপুয 01712-560957 

2 জনাফ কভা: ভাপতুন আরভ, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, শফ-ফাশিয়া 01713-068999 

3 জনাফ এ, শফ, এভ, াইপৄয যভান, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, চট্টগ্রাভ 01775-457778 

4 জনাফ কভা: আফদুর আউয়ার, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, কুশভল্লা 01818-458051 

5 জনাফ কভা: কযজাউর কশযভ, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, যাোভাটি 01819-087776 

6 জনাফ জহুয আরভ জচৌধুযী, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, ফান্দযফান 01715-531221 

7 জনাফ জয়নাফ আিায, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, খাগিাছশি 01816-804476 

8 জনাফ কভা: কভাজাল্পম্মর ক, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, কনায়াখারী 01721-046173 

9 জনাফ শফশ্বশজৎ দা, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, কক্সফাজায 01748-783509 

 

অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী : 
  

ি: 

নং 

প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

নফভ কেশণ/২০১৭ দভ কেশণ/২০১৭ ভন্তব্য 

ছাত্র ছাত্রী কভাট ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ টিশবআই, রযীপুয 61 55 116 ৪5 25 70 - 

২ টিশবআই, র্ফ-ফার্ড়য়া 52 29 81 62 25 87 - 

৩ টিশবআই,  চট্টগ্রাভ ১ভ-67 

২য়-57 

কভাট-124 

১ভ-51 

২য়-33 

কভাট-84 

১18 

90 

কভাট-208 

48 32 80 নফভ কেশণল্পত 

২য় শপট 

শফদ্যভান 

৪ টিশবআই,  কুর্ভো 29 11 40 37 16 53  

৫ টিশবআই, যাঙ্গাভাটি 62 40 102 55 47 102 - 

৬ টিশবআই, ফািযফন 37 25 62 24 39 63 - 

৭ টিশবআই, খাগড়াছর্ড় 40 20 60 25 28 53 - 

৮ টিশবআই, জনায়াখারী ১ভ-82 

২য়-34 

কভাট-116 

১ভ-31 

২য়-11 

কভাট-42 

113 

45 

কভাট-158 

96 19 115 নফভ কেশণল্পত 

২য় শপট 

শফদ্যভান 

৯ টিশবআই, কক্সফাজায ১ভ-102 

২য়-85 

কভাট-187 

১ভ-26 

২য়-11 

কভাট-37 

128 

96 

কভাট-224 

111 43 154 ঐ 

 

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  
 

  শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এফং উ-শযচারক, শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, চট্টগ্রাভ এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, চট্টগ্রাভ উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 79.32 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 15 

নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 94.32 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ ২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 94.32% 
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র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, খুরনা 

357, শনযারা আ/এ, খুরনা 

ভূর্ভকা:  

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয শনয়ন্ত্রণাধীন শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, খুরনা কামাৃরল্পয়য আতাধীন ০৮টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউট ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাড,ৃ খুরনা কর্তকৃ এোশপশরল্পয়ন প্রাপ্ত এএশ (কবাক:) 

কটক্সটাইর শযািল্পভ শযা কামিৃভ শযচাশরত ল্পি। কফাড ৃকর্তকৃ অনুল্পভাশদত শল্পরফা  প্রশফধাল্পনয আল্পরাল্পক 

কড্র কভশকং, ডাইং শপ্রশেং এন্ড শপশনশং, উইশবং এন্ড শিশনং  শনটিং কভাট ০৪(চায)টি কট্রল্পড ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃকযা 

য়। নফভ কেশণল্পত একটি কফাড ৃভানী যীযা এফং দভ কেশণল্পত এএশ (কবাক:) পাইনার যীযা অনুশষ্ঠত য়।   

 
প্রশতষ্ঠান সুাশযনল্পটনল্পডেগল্পণয নাভ  জমাগাবমাগ নম্বয:  

 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ  

1 জনাফ কভা: শনজাভ উশেন, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, খুরনা 01719-851112 

2 জনাফ অনু কুভায কদফনাথ, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, মল্পায 01795-595032 

3 জনাফ শজ.এভ. ভান্নান, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, ফযগুনা 01723-502047 

4 জনাফ কভা: ইভাইর কাল্পন, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, ঝারকাঠি 01710-875077 

৫ জনাফ কভা: আাদুর ক, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, ফাল্পগযাট 01716-492491 

৬ জনাফ শনশখর চন্দ্র কঘাল, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  টিশবআই, কুশিয়া 01716-806531 

৭ জনাফ এইচ, এভ, নাশয উশেন, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ: দা:) টিশবআই, টুয়াখারী 01714-933782 

৮ জনাফ কভা: যশপকুর ইরাভ, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ: দা:)  টিশবআই, শল্পযাজপুয 01711-579610 

 

অেয়নযত র্যাথীবদয তথ্য: 
 

ি: 

নং 

প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ  

ঠিকানা 

নফভ কেশণ/২০১৭ দভ কেশণ/২০১৭ ভন্তব্য 

ছাত্র ছাত্রী কভাট ছাত্র ছাত্রী কভাট 

১ টিশবআই, কুর্িয়া 62 14 76 45 16 61 -  

২ টিশবআই, মবায 29 18 47 35 18 53 - 

৩ টিশবআই,  খুরনা 51 39 90 58 30 88 - 

৪ টিশবআই,  ফাবগযাট 47 21 68 47 24 71 - 

৫ টিশবআই, র্বযাজপুয 38 10 48 33 05 38 - 

৬ টিশবআই, ঝারকাঠি 35 44 79 38 11 49 - 

৭ টিশবআই, টুয়াখারী 88 11 99 82 11 93 - 

৮ টিশবআই, ফযগুনা 108 30 138 75 24 99 - 

  

ফারল িক কভ িিাদন চুরি:  

 

  শযচারক, ফস্ত্র শযদপ্তয এফং উ-শযচারক, শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, খুরনা এয ভল্পে স্বাযশযত ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, খুরনা উি ফাশলকৃ কভৃম্পাদন 

চুশিয ককৌরগত উল্পেে ৮৫ নম্বল্পযয ভল্পে 84.12 নম্বয এফং  আফশেক ককৌরগত উল্পেল্পেয ১৫ এয ভল্পে 09 

নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। ফলৃ্পভাট ১০০ নম্বল্পযয ভল্পে 93.12 নম্বয অজৃন কল্পযল্পছ। অথাৃৎ শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, খুরনা 

২০১৬-১৭ অথফৃছল্পয ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ল্পনয ায 93.12% 

( মভা: লনজাভ উলিন ) 

সুালযনয়টনয়ডন্ট 

ও 

উ-লযচারক (অলত: দালেত্ব) 

লফবাগীে ফস্ত্র লযদপ্তয, খুরনা। 
কপান- ০৪১-৭২১৯৪০ 
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র্ফবাগীয় ফস্ত্র র্যদপ্তয, যাজাী 

315, কাজীাটা 

ভূর্ভকা:  

ফস্ত্র শযদপ্তল্পযয শনয়ন্ত্রণাধীন শফবাগীয় ফস্ত্র শযদপ্তয, যাজাী কামাৃরল্পয়য আতাধীন 11টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউট ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাড,ৃ যাজাী কর্তকৃ এোশপশরল্পয়ন প্রাপ্ত এএশ (কবাক:) 

কটক্সটাইর শযািল্পভ শযা কামিৃভ শযচাশরত ল্পি। কফাড ৃকর্তকৃ অনুল্পভাশদত শল্পরফা  প্রশফধাল্পনয আল্পরাল্পক কড্র 

কভশকং, ডাইং শপ্রশেং এন্ড শপশনশং, উইশবং এন্ড শিশনং  শনটিং কভাট ০৪(চায)টি কট্রল্পড ছাত্র-ছাত্রী বশত ৃকযা য়।  

 

প্রশতষ্ঠান সুাশযনল্পটনল্পডেগল্পণয নাভ  জমাগাবমাগ নম্বয:  
 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ  

১ জনাফ কভা: আশতকুয যভান প্রধান, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, াফনা 01712-187148 

২ জনাফ কভা: যনজু শভয়া, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, ফগুিা 01738-061250 

৩ জনাফ তচতন্য যকায, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  টিশবআই, শযাজগি 01719-436125 

4 জনাফ কভা: আব্দুয যশভ, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  টিশবআই, নাল্পটায 01730-960028 

৫ জনাফ কভাা: ভাসুভা াযবীন, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, যাজাী 01745-558292 

6 জনাফ কাজী কভাস্তাশপজুয যভান, সুাশযনল্পটনল্পডে টিশবআই, নগাঁ 01717-702167 

7 জনাফ কভা: কভল্পব্যল্লা, সুাশযনল্পটনল্পডে  টিশবআই, 

চাঁাইনফাফগি 

01711-941151 

৮ জনাফ স্বন কুভায কফা, সুাশযনল্পটনল্পডে  টিশবআই, ঠাকুযগাঁ 01712-942675 

৯ জনাফ কভা: কভাজাপপয কাল্পন, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) টিশবআই, যংপুয 01712-308875 

১০ জনাফ তাল্পযা কফগভ শশেকা, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ: দা:) টিশবআই, শদনাজপুয 01719-511841 

১১ জনাফ এ,কক,এভ মুল্পদৃুয যীদ, সুাশযনল্পটনল্পডে (অ: দা:) টিশবআই, গাইফান্ধা 01911-539745 

 

অেয়নযত ছাত্র-ছাত্রী : 
 

ি: নং প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ  ঠিকানা নফভ কেশণ/২০১৭ দভ কেশণ/২০১৭ ভন্তব্য 

১ টিশবআই, ঠাকুযগাঁ 115 61 -  

২ টিশবআই, াফনা 302 145 নফভ কেশণল্পত ২য় 

শপট শফদ্যভান  

৩ টিশবআই, র্যাজগি 222 140 ঐ 

৪ টিশবআই,  ফগুড়া 94 53 - 

৫ টিশবআই,  নাবটায 22 56 - 

৬ টিশবআই, র্দনাজপুয ১৪০ 130 - 

৭ টিশবআই, যাজাী 130 94 - 

৮ টিশবআই, যাংপুয 139 66  

৯ টিশবআই, চাঁাইনফাফগি 98 87 - 

১০ টিশবআই, নগাঁ 87 56 - 

১1 টিশবআই, গাইফান্ধা ১৪৪ 82 - 
 


