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র্চফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে শজবন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। এ 

প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ার্ফ িক কাম িক্রবভয একটি র্চত্র প্রর্তপর্রত বফ ফবর আা কযর্ছ।  

প্রর্তবমার্গতা ক্ষভ একটি ফস্ত্র  াটখাত গবে শতারায র্বন এফাং ফস্ত্র  াটখাবতয অায ম্ভাফনাবক পূণ িরূব 

কাবজ রার্গবয় উৎাদনীরতা, কভ িাংস্থান এফাং যপ্তার্ন বৃ্র্িয র্ভন র্নবয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারয় র্নযরবাবফ কাজ কবয 

মাবে। শদবয র্ল্পায়ন, কভ িাংস্থান  যপ্তার্ন বৃ্র্ি ার্ফ িক অথ িননর্তক উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। ফতিভান 

যকাবযয গৃর্ত নীর্তভারা  র্যকল্পনাবক কাবজ রার্গবয় ফস্ত্রখাবতয যপ্তার্ন ফাজায ম্প্রাযণ, বফবদর্ক মুদ্রা অজিন, 

র্যবফ যক্ষা এফাং কভ িাংস্থান সৃর্িয ভাধ্যবভ ২০৪১ াবরয ভবধ্য ফাাংরাবদবক একটি ার্ন্তপূণ ি, মৃি, সুখী এফাং উন্নত 

জার্তবত র্যণত কযা এফাং র্ফবেয ভানর্চবত্র ফাাংরাবদবয অফস্থানবক আবযা সুঢ় ক কযায শক্ষবত্র এ ভন্ত্রণারয় পর বফ।  

ফতিভান যকাবযয ‘র্বন-২০২১’ অনুমায়ী ২০২১ াবরয ভবধ্য ফস্ত্রখাবতয যপ্তার্ন ৫০ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডারাবয 

উন্নীত কযায রক্ষযভাত্রা অজিবনয কাজ কযবছ। এ ধাযাফার্কতায় ফস্ত্রখাবতয ঠিক র্ফকা  সুযক্ষায জন্য াংর্িি ফায 

কযণীয় র্নধ িাযণ কবয র্ফর্বন্ন র্ফলয় সুর্নর্দ িি কবয ফস্ত্রনীর্ত-২০১৭ এফাং ফস্ত্র আইন-২০১৮ প্রণয়ন কবযবছ। এ আইন 

ফাস্তফায়বনয জন্য ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বক্ষ দার্য়ত্ব ারন কযবছ। র্ফবল কবয ফস্ত্র কার্যগর্য র্ক্ষায ায 

বর্ি এফাং শফযকার্য ফস্ত্র র্ল্পবক ায়তায ভাধ্যবভ এ খাবতয অগ্রগর্ত াধন কযবছ। 

      ২০২১                    ৫০                                                     
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প্রথভ অধ্যায় 

টভূর্ভ  প্রার্নক কাঠাবভা 

১.০ টভূর্ভ:  
 

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র র্বল্পয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  র্ফকাবয রবক্ষয র্ল্প ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্ল্প দপ্তবযয ফস্ত্র 

উইাং-শক আরাদা কবয ফস্ত্র খাবতয শালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব ারন  ফস্ত্র র্বল্পয জন্য জনফর বতর্যয উবেবে 

১৯৭৮ াবর ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য (ফতিভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) অধীবন ফস্ত্র র্যদপ্তয সৃর্ি কযা য়। ফস্ত্র র্যদপ্তয 

সৃর্িয য বত ফস্ত্র প্রমৄর্ির্ফদ  দক্ষ কভীয ব্যাক চার্দা পূযবণয রবক্ষয ফস্ত্র খাবত জনফর সৃর্ি শফযকার্য 

খাবত ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায উন্নয়বন প্রবয়াজনীয় কর ধযবনয কাম িার্দ ম্পাদন কযা র্ের। র্কন্তু ১৯৯০ াবর 

যকার্য এক শঘালণাফবর ফস্ত্র র্যদপ্তযবক র্ফলুপ্ত কবয ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানগুর্র ফাাংরাবদ 

কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তবয ন্যস্ত কযা য় এফাং ফস্ত্র র্ল্প খাবতয শালক কর্তিবক্ষয (Sponsoring Authority) 

দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ শফাড ি  যপ্তানী উন্নয়ন বুযবযায র্নকট অ িণ কযা য়। যফতীবত ভাত্র এক ফছয য ১৯৯১ াবর 

ফস্ত্র র্যদপ্তযবক পূনফ িার কযা বর শালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ শফাড ি  যপ্তানী উন্নয়ন বুযবযায াবতই 

যবয় মায়। পবর ফস্ত্র র্যদপ্তয তখন শথবক ২০১৩ ার ম িন্ত শুধু ফস্ত্রখাবত জনফর বতর্যয দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত 

যবয়বছ। দীঘ ির্দন য ফতিভান যকায পুনযায় ফস্ত্র র্বল্পয শালক কর্তিবক্ষয কাজ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তথা ফস্ত্র 

র্যদপ্তবয ন্যস্ত কবয এফাং ফস্ত্র র্যদপ্তয ২৬শভ, ২০১৩ তার্যখ বত পুনযায় ফস্ত্র র্বল্পয শালক কর্তিবক্ষয 

(Sponsoring Authority) দার্য়ত্ব ারন কযবছ। ফস্ত্রর্ল্প প্রর্তষ্ঠাকারীন ভবয় ২৯৫৬টি ফস্ত্র ইউর্নট র্ছর 

ফতিভাবন ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা ৮২০১টি (১৯৬% বর্ি)। ১৯৮১ াবর এনাভ কর্ভটিবত জনফর র্ছর ৪৯২জন ফতিভাবন 

১৫৩৭জন (২১২.৪০% বর্ি)। ১৯৮১ার ম িন্ত শালক াংক্রান্ত নর্থ র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ ১৭৮৩৮টি। জুন,২০১৩ বত 

জুন,২০১৯ ম িন্ত শালক াংক্রান্ত নর্থ র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ ৩৪৬৫৭টি। গত ২৭র্ডবম্বয, ২০১৭ তার্যবখ প্রজ্ঞাবনয 

ভাধ্যবভ ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীত কযা য়। 
 

র্িটি আভবর ১৯১১ ার বত ১৯২৯ াবরয ভবধ্য াবফক পূফ িফবঙ্গ ৩৩টি শটক্সটাইর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ক্ষুদ্র 

আকাবয চালু কযা য়। এই ৩৩টি শটক্সটাইর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয ভধ্য বত নার্যিাস্থ প্রর্তষ্ঠানটি শতজগাঁ-এ ১৯৫০ 

াবর স্থানান্তর্যত য় এফাং ১৯৫৭ াবর এখাবন প্রথভ র্ডবলাভা শকা ি চালু কযা য়। যফতীবত ১৯৭৮ াবর এ 

প্রর্তষ্ঠাবন র্ফএর্ ইন শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং শকা ি চালু কযা য় এফাং ২০১০ াবর এটি শটক্সটাইর র্ফের্ফদ্যারবয় 

উন্নীত য়। 
 

অযর্দবক ১৯৭৮ াবর র্ল্প ভন্ত্রণারয়  র্ল্প দপ্তয শথবক নতুনবাবফ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় সৃর্ি 

বর ২৭টি ফয়ন র্ফদ্যারয়  ৫টি শজরা ফয়ন র্ফদ্যারয় র্নবয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয মাত্রা শুরু কবয। যফতীবত ১টি শজরা 

ফয়ন র্ফদ্যারয় স্থার্ত বর শজরা ফয়ন র্ফদ্যারবয়য াংখ্যা ৬-এ উন্নীত য়। শজরা ফয়ন র্ফদ্যারবয় ০২ (দুই) ফছয 

শভয়াদী াটি ির্পবকট শকা ি চালু র্ছর এফাং অনুবভার্দত আন াংখ্যা র্ছর ৪০। ১৯৯৪ াবর ৬টি শজরা ফয়ন 

র্ফদ্যারয়বক শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট নাভকযণপূফ িক র্ফদ্যভান ০২(দুই) ফছয শভয়াদী াটি ির্পবকট শকা ি র্ফলুপ্ত কবয 

০৩(র্তন) ফছয শভয়াদী র্ডবলাভা ইন শটক্সটাইর শটকবনারর্জ শকা ি প্রফতিন কযা য় এফাং আন াংখ্যা ৪০ শথবক 

৬০-এ উন্নীত কযা য়। ২০০১ াবর ফাাংরাবদ কার্যগর্য র্ক্ষা শফাবড িয র্িান্ত অনুমায়ী ০৩(র্তন) ফছয শভয়াদী 

র্ডবলাভা ইন শটক্সটাইর শটকবনারর্জ শকা ি র্ফলুপ্ত কবয ০৪(চায) ফছয শভয়াদী র্ডবলাভা ইন শটক্সটাইর শটকবনারজী 

শকা ি চালু কযা য় এফাং আন াংখ্যা ৬০ শথবক ৮০শত উন্নীত কযা য়। ২০০৩ ার শথবক ভান াংখ্যক আবন 

৬টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউবট ২য় র্পবটয ভাধ্যবভ র্ডবলাভা ইন শটক্সটাইর শটকবনারজী শকা ি চালু কযা য়। 

যফতীবত ২০০৮-০৯ অথ িফছয শথবক শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাঙ্গাইবর র্ডবলাভা ইন জুট শটকবনারজী শকা ি চালু 

কযা য়। 
 

শদব উচ্চতয ফস্ত্র প্রবকৌরীয প্রবয়াজনীয়তায কথা র্ফবফচনা কবয ২০০৬ ার বত ২০১৯ ার ম িন্ত 

০৭(াত)টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ র্ফএর্ ইন শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং শকা ি চালু কযা য়। ফতিভাবন 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউবটয াংখ্যা ০৭(াত)।  
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 ১৯৯৬ াবর একটি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ২৭টি ফয়ন র্ফদ্যারয়বক শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট-এ 

উন্নীত কযা য়। ফতিভাবন ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অধীবন ৪২টি শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউবট এএর্ 

শবাবকনার শটক্সটাইর শকা ি চালু যবয়বছ। ফস্ত্র খাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়বন দক্ষ জনফর সৃর্িয জন্য ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। 

 

১.১ র্বন: 
 

             র্নযাদ, র্িারী  প্রর্তবমার্গতা ক্ষভ ফস্ত্র খাত।  

 

১.১.১ র্ভন: 
 

            ফস্ত্র কার্যগর্য র্ক্ষায ায বর্ি এফাং শফযকার্য ফস্ত্র র্ল্পবক ায়তায ভাধ্যবভ এ খাবতয অগ্রগর্ত াধন। 

 

১.২ শকৌরগত উবেবেমূ (Strategic Objectives): 
 

  

          ১.২.১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

 

ক. ফস্ত্র র্বল্পয উন্নয়বন বমার্গতা শজাযদাযকযণ; 

খ. ফস্ত্রখাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

গ. এর্এ কর্ভটিয কাম িক্রভ শজাযদাযকযণ; 

ঘ. ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান াংর্িি প্রকল্প প্রণয়ন ত্বযার্িত কযা; 

ঙ.  শফা র্নর্িতকযণাবথ ি শস্টকবাল্ডাযবদয াবথ আবয়ার্জত বা। 

 

১.২.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

 

ক. দাপ্তর্যক কভ িকাবে স্বেতা বর্ি  জফাফর্দর্ র্নর্িতকযণ; 

খ. কভ িম্পাদবন গর্তীরতা আনয়ন  শফায ভান বর্ি; 

গ. আর্থ িক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 
 

 

 

 

১.৩ প্রার্নক কাঠাবভা:  

 

অর্প াংখ্যা 

প্রধান কাম িারয়  ১টি 

র্ফবাগীয় কাম িারয়  ৪টি 

শজরা কাম িারয়  ৫টি 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  ৭টি 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট  ৭টি 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট   ৪২টি 
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১.৩.১  প্রধান কাম িারয়: ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

          প্রধান কাম িারয় 

  র্ফটিএভর্ বফন (১০ভ 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 
 

 

১.৩.২ র্ফবাগীয় কাম িারয়: ০৪টি  

 
 

 

ক্রর্ভক নাং র্ফবাগীয় কাম িারয় 

১ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ৩০, র্ভযপুয শযাড, ঢাকা-১২০৫, শপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, যকাযী কাম বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, শপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, খুরনা শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট বফন, রফণচযা, খুরনা 

৪ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ৩১৫, কার্জাটা (র্ততীয় তরা), যাজাী, শপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 
 

 

১.৩.৩ শজরা কাম িারয়: ০৫টি 
 

 

ক্রর্ভক নাং শজরা কাম িারয় 

১ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, াফনা শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ বফন, াফনা 

২ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, টাাংগাইর শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট বফন, টাাংগাইর 

৩ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নযর্াংদী 

৫ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, গাজীপুয 

 

 

১.৩.৪ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: ০৭টি 
 

 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

২ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্েয়া, াফনা 

৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শফগভগি, শনায়াখারী 

৪ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্এের্ফ শযাড, ফর্যার 

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ,কার্রাতী, টাাংগাইর 

৬ শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ 

৭ ড. এভ. এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 
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১.৩.৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: ০৭টি 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট 

১ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর  (বটক্সটাইর  জুট শটকবনারজী)  

২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয (২য় র্পট) 

৩ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ 

৪ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, যাংপুয 

৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, নাবটায 

৬ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী, ফর্যার 

৭  শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, খুরনা 

 

 

 

১.৩.৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট: ৪২টি 

ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ 

১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাঙাভাটি ২২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাজাী 

২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নাযায়ণগি ২৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, াফনা 

৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কুর্ভল্লা ২৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফগুো 

৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, রক্ষীপুয ২৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাংপুয 

৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয 

৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্ফ-ফার্েয়া ২৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঠাকুযগাঁ 

৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাজীপুয ২৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শগাারগি  

৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভয়ভনর্াং ২৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফািযফান 

৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খাগোছর্ে 

১০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মুর্িগি ৩১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভার্ণকগি 

১১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নযর্াংদী ৩২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর 

১২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, জাভারপুয ৩৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্কবাযগি 

১৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্বযাজপুয ৩৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, পর্যদপুয 

১৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফাবগযাট ৩৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শনায়াখারী 

১৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খুরনা ৩৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কক্সফাজায 

১৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঝারকাঠি  ৩৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্যাজগি 

১৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মবায ৩৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাইফান্ধা 

১৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কুর্িয়া ৩৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নগাঁ 

১৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফযগুনা ৪০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, 

চাঁাইনফাফগি 

২০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টুয়াখারী ৪১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাভাইগার্ছ, 

নাবটায 

২১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নাবটায ৪২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গপযগাঁ, 

ভয়ভনর্াং 
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১.৩.৭ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন কাম িারয়/র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূবয শজরার্বর্ত্তক অফস্থান: 
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১.৪ জনফর:  

 

শের্ণ শভাট দাংখ্যা কভ িযত দাংখ্যা শূন্য দ 

১ভ ৩৭৫ ১৯০ ১৮৫ 

২য় ১৩৪ ০৭০ ০৬৪ 

৩য় ৭১৬ ৫৮৭ ১২৯ 

৪থ ি ৩১২ ২৮৩ ২৯ 

                  শভাট = ১৫৩৭ ১১৩০ ৪০৭ 
 

 

 

 

১.৫ যাজস্ব ফাবজট:  

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফযাে ৮০ ৬১ ১৫ ০০০ (আর্ শকাটি একলর্ট্ট রক্ষ বনয 

াজায টাকা)।       ১৮         ১৯         ৭০ ৮৩ ৬৫,০০০ (ত্তয শকাটি র্তযার্ রক্ষ পঁয়লর্ট্ট 

াজায টাকা)           ৮৮.০০%। 

 

১.৫.১ নন-শটক্স যাজস্ব আদায়: 

ক্রর্ভক নাং র্ফলয় ২০১৮-১৯ অথ িফছবয যাজস্ব আদায় 

১ শালক কর্তিবক্ষয কাজ াংক্রান্ত  ৮৪,০০,০০০ 

২ যীক্ষা র্প  ৬,৭২,০০০ 

৩ বর্তি র্প  ৪৪,৯২,০০০ 

৪ যকার্য মানফান ব্যফায র্প ১৮,০০০ 

৫ দযত্র দর্রর র্প  ৭৩,০০০ 

৬ অন্যান্য আদায় ৩,৪৯,০০০ 

           শভাট= ১,৪০,০৪,০০০ 

 

০ 

২০০ 

৪০০ 

৬০০ 

৮০০ 

১০০০ 

১২০০ 

১৪০০ 

১৬০০ 

১ম  শ্রেণি ২য়  শ্রেণি ৩য় শ্রেণি ৪র্ থ শ্রেণি শ্রমোট  

৩
৭
৫
 

১
৩

৪
 

৭
১
৬

 

৩
১
২
 

১
৫
৩

৭
 

১
৯
০
 

৭
০
 

৫
৮

৭
 

২
৮

৩
 

১
১
৩

০
 

১
৮

৫
 

৬
৪
 

১
২
৯
 

২
৯
 

৪
০
৭
 

শ্রমোট পদসংখ্যো  কম থরত পদসংখ্যো  শূণ্য পদসংখ্যো 
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   ১.৬ এক নজবয ২০১৮-১৯ অথ িফছবয অজিন : 

  ০১ অবটাফয, ২০১৮ তার্যবখ ফস্ত্র আইন, ২০১৮ া বয়বছ। 

 

  ০১ এর্প্রর, ২০১৯ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক ফার্য়াং াউজ র্নফন্ধন প্রজ্ঞান জাযী কযা 

বয়বছ। 

 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় ১৩৯ জন জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ। 
 

  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ১৭৮টি নতুন ফস্ত্র র্ল্প কাযখানা প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ১৯টি স্থানীয় ফার্য়াং াউজ প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 ০২(দুই)টি প্রকল্প পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ। 

(ক) “শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ স্ান” ীলক প্রকল্প। 

(খ) “০৪(চায)টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্ান” ীলক প্রকল্প। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক ০৩(র্তন)টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ উববাধন বয়বছ। 

(ক) ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, টাাংগাইর। 

(খ) ড. এভ.এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয। 

(গ) শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, আড়ুয়াকার্ি, র্ঝনাইদ। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক ০৪(চায)টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট উববাধন বয়বছ। 

(ক) শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ।                 

 (খ) শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, যাংপুয। 

(গ) শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, নাবটায।  

 (ঘ) শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, খুরনা। 

 ০৭(াত)টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ শথবক ৩৮৪ জন র্ফএর্ ইর্ির্নয়ায; ০৭(াত)টি 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট শথবক ৩৬১ জন র্ডবলাভা ইর্ির্নয়ায  ৪২(র্ফয়ার্ল্ল)টি শটক্সটাইর 

শবাবকনার ইনর্স্টটিউট শথবক ৩৪২৩ জন এএর্ শটক্সটাইর (শবাবকনার) ছাত্রছাত্রী া 

কবযবছ। 
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র্বতীয় অধ্যায় 

শালক কর্তিবক্ষয কাম িক্রভ 

 

২.০ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িাফরী: 

  

 শালক কর্তিবক্ষয কাজ; 

  ফস্ত্র র্ক্ষায ভাধ্যবভ ফস্ত্রখাবত ভানফ ম্পদ বতর্য; 

 ফস্ত্র র্ক্ষা খাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন। 

      

২.১ শালক কর্তিবক্ষয শফামূ: 
 

শালক কর্তিক্ষ ফরবত শকান র্ফবল শের্ণ/খাবতয র্বল্পয র্নয়ন্ত্রণকাযী প্রার্নক কর্তিক্ষবক বুঝাবফ। 

Allocation of Business অনুমায়ী শালক কর্তিবক্ষয শফামূ: 

 

       প্রর্তষ্ঠাবনয নর্থ শখারা; 

 অনার্ত্ত; 

 প্রস্তার্ফত র্নফন্ধন; 

 র্ফদ্যভান র্নফন্ধন; 

 র্ফদ্যভান র্নফন্ধন নফায়ন; 

            র্নফন্ধন; 

 ১ভ এডক র্ল্প আইআযর্       সুার্য; 

 ২য় এডক র্ল্প আইআযর্       সুার্য; 

 ৩য় এডক র্ল্প আইআযর্       সুার্য; 

 আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য; 

 শভর্ন ছােকযবণয সুার্য; 

 ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্)       সুার্য; 

 ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্        সুার্য; 

          র্যফতিন          

                      র্যফতিন; 

                       র্যফতিন; 

                         

 র্ফবদী নাগর্যকবদয ই-র্বা/য়াকি াযর্ভট এয সুার্য; 

 র্ফবদী উবদ্যািাবদয র্আই র্বা  য়াকি াযর্ভট এয সুার্য; 

 শডপাড ি শবভন্ট এয সুার্য;  

 বফবদর্ক ঋবণয অনার্ত্ত; 

 ইভবডভর্নটি ফে অফমুিকযবণয সুার্য; 

 কবম্পার্জট াটি ির্পবকট এয জন্য প্রতযয়ন; 
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 র্নফন্ধন াংবাধন(বমবকান অনুবেদ); 

 ফে রাইববি এইচএ শকাড াংবমাজন; 

 আইআযর্বত আভদার্ন স্বত্ত্ব বর্িয জন্য সুার্য। 

 
 

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

অর্ধদপ্তয ২৬ ০৫ ২০১৩           ফস্ত্র র্বল্পয       কর্তিক্ষ                              

         । 
 

 

২.২ য়ানস্ট ার্ব ি: 
 

 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয প্রধান কাম িারবয় শালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষু্ঠবাবফ ম্পাদবনয জন্য একটি য়ানস্ট ার্ব ি 

শন্টায চালু কযা বয়বছ। ফস্ত্র  শাাক র্ল্প ভার্রক/কভ িকতিাগণবক য়ানস্ট ার্ব িবয ভাধ্যবভ শম ভস্ত শফা 

প্রদান কযা বে তা র্নম্নরূ:  

 
 

 

   ‘‘য়ান স্ট ার্ব ি’’ এয কভ িকতিা শটর্রবপাবন/াক্ষাবত শফা াংর্িি প্রবয়াজনীয় তথ্য যফযা; 

 শালক কর্তিক্ষ র্ববফ ফস্ত্র র্ল্প কাযখানা  ফার্য়াং াউজ এয অনুকূবর র্ক র্ক শফা প্রদান কযা য় এফাং 

এফ শফা প্রদান সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য র্ক র্ক ডকুবভন্ট রাবগ এয একটি ম্মুখ ধাযণা আগত শফা 

গ্রীতাবদয শদয়া য়; 

 শফা প্রতযাী ফস্ত্র র্ল্প কাযখানা  ফার্য়াং াউজ এয আবফদনমূ মাচাই-ফাছাই কযা, ার্ব ি শডর্রবাযীয 

ম্ভাব্য তার্যখ কাযখানা কর্তিক্ষবক প্রার্প্ত স্বীকায ত্র শদয়া এফাং ঠিক আবফদন াংর্িি শকবন শপ্রযণ 

কযা; 

  কাজটি কত র্দবনয ভবধ্য ম্পন্ন কযবত বফ তা াংর্িি কভ িকতিাবক অফর্ত কবয              ; 

 ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায ভার্রক/উবদ্যািাবদয শফা াংর্িি র্ফলবয় যাভ ি প্রদান; 

 র্ফর্বন্ন শকন বত শালবকয র্ফর্বন্ন যকবভয শফায সুার্যমূ শফাগ্রীতাবদয শডর্রবাযী শদয়া । 
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২.২.১ য়ানস্ট ার্ব ি     শল্প শডস্ক : 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয প্রধান কাম িারবয় শালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষু্ঠবাবফ ম্পাদবনয জন্য একটি য়ানস্ট ার্ব ি 

শন্টায/বল্প শডস্ক চালু যবয়বছ। ফস্ত্র  শাাক র্ল্প ভার্রক/কভ িকতিাগণবক য়ানস্ট ার্ব িবয ভাধ্যবভ  ভস্ত 

শফা প্রদান কযা য়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

য়ান স্ট ার্ব ি 

(আবফদন গ্রন) র্নধ িার্যত ত্র প্রার্প্ত  

াববক্ষ আবফদন ত্র গ্রণ 
 

কার্যগর্য তথ্য প্রদাবন 

ায়তা/যাভ ি করো 
শডর্রবার্য 

র্যদ িবনয শক্ষবত্র র্যদ িন ব্যর্তত 

ভার্যচারক 

(ইিবটয ভবনানয়বনয জন্য) 

াংর্িি াখা 

াংর্িি াখা 

নর্থবত উস্থান 

নর্থবত উস্থান  

(র্যদ িন আবদবয জন্য নর্থবত 

উস্থান) 

ঃ র্যচারক 

উ র্যচারক 

ইিবটয 

(ইিবটয কাযখানাটি র্যদ িন 

কবয একটি য়াংম্পূণ ি প্রণতবেদন 

 
র্যচারক/ভার্যচারক  

(নর্থ অনুবভাদবনয জন্য) 

 

ই-নর্থবত ত্র জাযী 

র্যদ িন প্রর্তবফদন দার্খর 

(াংর্িি াখায়) 

নর্থবত উস্থান 

(র্যদ িন প্রর্তবফদন  নর্থবত 

উস্থোপন) 

ঃ র্যচারক 

উ র্যচারক 

র্যচারক/ভার্যচারক (নর্থ 

অনুবভাদবনয জন্য) 

ই-নর্থবত ত্র জাযী 
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২.৩ শালক কর্তিক্ষ কাবজয র্ফফযণ: 
 

 

শালক াংর্িি কাজমূবয ২০১৮-১৯ অথ িফছবয প্রাপ্ত আবফদন  র্নষ্পর্ত্তয তথ্য: 

ক্র: 

নাং 

র্ফলয় ২০১৮-১৯  অথ িফছবয শুরু বত অত্র অথ িফছয ম িন্ত 

প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত 

১ প্রস্তার্ফত শযর্জবেন ১৩৪ ১৩২ ৯৪৪ ৮৬৪ 

২ র্ফদ্যভান শযর্জবেন ৫৯ ৪৬ ৪৬৬ ৩৩৩ 

৩ শভর্ন ছােকযবণয সুার্য ৬২২৩ ৬২১৮ ২৮৭৯৬ ২৮৬৮৮ 

৪ এডক র্ল্প আইআযর্’য  সুার্য ১৫৯ ১৫০ ১২৫২ ১১৪২ 

৫ আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য ৯৪ ৮৩ ৬২৯ ৫৩৭ 

৬ শযর্জবেন াংবাধন ২৯৮ ২৬৯ ২০৫৬ ১৮২৭ 

৭ অনার্ত্ত ত্র ৩৩ ৩৬ ৩৯১ ৪৪৩ 

৮ ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্) ০১ ০১ ১৪৫ ১৪৩ 

৯ ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্) সুার্য ৫২ ৪৮ ২০৩ ১৯৭ 

১০ শডপাড ি শবভন্ট ০৯ ১০ ৯২ ৮৮ 

১১ য়াকি াযর্ভট/ র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত ত্র ৬৮ ৬৫ ১৯২ ১৮২ 

১২ কবম্পার্জট াটি ির্পবকট ০৬ ০৭ ৩৩ ৩৬ 

১৩ এইচএ শকাড াংবমাজন ২৯ ৩৩ ৯৫ ৯৪ 

১৪ আইআযর্বত আভদার্ন স্বত্ত্ব বর্িয জন্য সুার্য ১৫ ১৪ ৩২ ৩০ 

১৫ ফে রাইবি এয জন্য সুার্য ০৪ ০৪ ১১ ১১ 

১৬ বফবদর্ক ঋবণয সুার্য ০৪ ০৩ ২০ ১৯ 

১৭ ফার্য়াং াউজ স্থানীয় র্নফন্ধন ২৯ ১৯ ২৯ ১৯ 

১৮ ই-আযর্য ঠিকানা র্যফতিন ০ ০ ০৪ ০২ 

১৯ ই-র্বায সুার্য ০ ০ ০৩ ০৩ 

২০ আইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন ০ ০ ২৬ ২১ 

২১ লট ফযাবেয সুার্য ০ ০ ২০ ১৮ 

                                          ফ িবভাট= ৭২১৭ ৭১৩৮ ৩৫৪৩৯ ৩৪৬৯৭ 
 

 

০১/০৭/২০১৮ শথবক ৩০/০৬/২০১৯ ম িন্ত শালবকয কাবজয র্নষ্পর্ত্তয ায ৯৮.৯১%। 

 

২.৪  শালক কাবজয ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াগ।  

র্ভর্রয়ন টাকা 

 

ক্র: নাং র্ফর্নবয়াবগয প্রকায র্যভাণ গে/ভা 

১ স্থানীয় র্ফর্নবয়াগ  ৫৩,৭৩৭.৩৭২৪  ৪৪৭৮.১১  

২ বফবদর্ক র্ফর্নবয়াগ ৯,৫১৫.১০২  ৭৯২.৯৩  

৩ শমৌথ র্ফর্নবয়াগ ৮৩৭.৬৪১  ৭২.৮০৩  

শভাট = ৬৪,১২৬.১১৫৪  ৫৩৪৩.৮৪২ 
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২.৫ ফস্ত্র র্ল্প কাযখানা  ফার্য়াং াউজ র্যদ িন:  

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয র্যদ িক  কভ িকতিাগণ ০১/০৭/২০১৮ বত ৩০/০৬/২০১৯ ম িন্ত শভাট ৬৬২ টি ফস্ত্রর্ল্প 

কাযখানা র্যদ িন কবযবছন। এ ম িন্ত শভাট ৩৬১২ টি র্ল্প কাযখানা র্যদ িন কবযবছন। 
 

 

২.৫.১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শস্টকবাল্ডাবদয দস্যভূি ফাাংরাবদব ফস্ত্রর্ল্প কাযখানায াংখ্যা: 

 

 

 

 

১৯৮২ াবর এনাভ কর্ভটিয র্যবাট ি অনুাবয ফাাংরাবদব ফস্ত্র র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয াংখ্যা র্ছর ২৭৭৬ টি, ফতিভাবন ২০১৬-২০১৭ ার 

ম িন্ত ফাাংরাবদব   



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

21 

 

২.৬  শালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা: 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

স্থানীয়/শমৌথ/বফবদর্ক র্ফর্নবয়াবগ ফস্ত্র র্ল্প কাযখানা র্নফন্ধবনয আবফদন পযভ 
 

টিক র্চহ্ন র্দন - প্রস্তার্ফত র্ফদ্যভান াংবার্ধত 

 
 

 র্ল্প খাতঃ ………………………………………………………………… 

 

১. র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয নাভঃ  

২. ঠিকানা (ক) অর্পঃ ফােী/লট/শার্ল্ডাং নাং-  

 

েক নাং এরাকাঃ  

থানা/উবজরাঃ  য/শজরাঃ  

শপানঃ  পযাক্সঃ ই-শভইরঃ  

(খ) কাযখানাঃ ফােী/লট/শার্ল্ডাং নাং-  

েক নাং এরাকাঃ  

থানা/উবজরাঃ  য/শজরাঃ  

শপানঃ  পযাক্সঃ ই-শভইরঃ  

৩. ব্যফস্থানা ভাকার্য র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদাযী/স্বত্ত্বার্ধকাযীয নাভ  শমাগাবমাবগয ঠিকানাঃ 

৪. ফার্ল িক উৎাদন ক্ষভতাঃ  

 
উৎার্দত বেয নাভ র্যভাণ  আনুভার্নক মূল্য (র্ভঃ টাকায়)  

   

৫. ফার্ণর্জযক উৎাদন শুরুয তার্যখঃ র্ফদ্যভান শক্ষবত্রঃ ___ /___ /______ প্রস্তার্ফত শক্ষবত্রঃ ___ /___ /________ 

৬. 

র্ফর্নবয়াগ স্থানীয় মুদ্রায় বফবদর্ক মুদ্রায়  শভাট মূল্য (র্ভঃ টাকায়) 

(ক) স্থানীয় র্ফর্নবয়াগঃ    

      (১) ভূর্ভ    

      (২) বফন/শড    

      (৩) মন্ত্রার্ত  যিাভার্দ    

      (৪) অন্যান্য    

(খ) চর্রত মূরধনঃ    

ফ িবভাট র্ভর্রয়ন টাকা =    

ভর্যভাণ র্ভর্রয়ন ভাঃ ডরায =    

৭. র্ফর্নবয়াবগয উৎঃ                                                                                                             (র্ভর্রয়ন টাকায়) 

 

উৎঃ স্থানীয় মুদ্রায় বফবদর্ক মুদ্রায়  শভাট মুদ্রায় ঋণ প্রদানকাযী াংস্থা  শদবয নাভ 

(ক) উবদ্যািায ভমূরধন     

(খ) স্থানীয় ঋণ     

(গ) বফবদর্ক ঋণ     

শভাট =     

৮. 
মন্ত্রার্ত  যিাভার্দয র্ফফযণঃ পৃথক শরটায শড প্যাবড স্থানীয়বাবফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য এফাং আভদানীকৃত/আভদানীতব্য 

এয াংখ্যা  মূল্য ৩ শট 

 

(ক) স্থানীয়বাবফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য   

(খ) আভদানীকৃত/আভদানীতব্য   

শভাট (ক+খ) র্ভর্রয়ন টাকায় =   

৯. কাচাঁভার  শভােক উকযবণয র্ফফযণঃ  

 
(ক) স্থানীয়ঃ  

(খ) আভদানীবমাগ্যঃ  
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১০. প্রবয়াজনীয় উবমাগী শফায র্ফফযণঃ র্ফদুযৎ, গ্যা, শটর্রবপান, ার্ন, য়ঃর্নস্কান, যাস্তা ইতযার্দ থাকবর “যাঁ”  না থাকবর 

“না” 

 

উবমাগী শফায নাভ াংবমাবগয সুর্ফধা আবছ র্ক? যাঁ/না র্নকটস্থ াংবমাগ উৎ বত ম্ভব্য দুযত্ব (র্ভটায/র্কবরার্ভটায) 

র্ফদুযৎ   

গ্যা   

শটর্রবপান   

যাস্তা   

ার্ন   

য়ঃর্নস্কান   

১১. কভ িাংস্থানঃ 

 

 স্থানীয় (জন) র্ফবদী (জন) শভাট (জন) 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

(ক) ব্যফস্থানা       

(খ) কভ িচাযী/ের্ভক       

শভাট       

১২. র্ফণনঃ স্থানীয় ………………..% যপ্তানী ………………% 

১৩. শট্রড রাইবি নম্বয  প্রদানকাযী কর্তিক্ষঃ 

১৪. টিআইএন নম্বযঃ 

১৫. শ-অড িায/ব্যাাংক ড্রাপট (ব্যাাংবকয নাভ) নম্বয  তার্যখ                    টাকাঃ 

আর্ভ শঘালণা কযর্ছ শম, আভায জানাভবত ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয  ঠিক। 

                                                    স্বাক্ষযঃ                                  নাভঃ                          

দফী (ব্যফস্থানা র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বত্বার্ধকাযী)  ীর 

শম কর কাগজত্রার্দ তযার্য়ত কবয জভা র্দবত বফঃ 

(ক) শকাম্পানীয প্যাবড আবফদন কযবত বফ। 

(খ) ফস্ত্র অর্ধদপ্তয বত প্রদত্ত র্বল্পয র্নফন্ধন াংক্রান্ত পুযণকৃত পযভ- ২ (দুই) কর্। 

(গ) াফর্রক/প্রাইববট র্রর্ভবটড শকাম্পানীয শক্ষবত্র ইনকযবাবযন া র্পবকট আ শকর অফ শভবভাবযোভ/অাংীদাযী প্রর্তষ্ঠান বর, 

অাংীদাযী চুর্িত্র এয- ১ (এক) কর্। 

(ঘ) স্থানীয় কর্তিবক্ষয অনুভর্তত্র/ছােত্র (প্রবমাজয শক্ষবত্র)। 

(ঙ) কাযখানায জর্ভয ভার্রকানা ম্পর্কিত দর্রবরয পবটাকর্ (শনাটাযীকৃত) অথফা বাোকৃত বর বাোয চুর্িত্র (শনাটাযীকৃত)। 

(চ) র্ল্প স্থাবন শভাট ব্যয় টাকা ১০০ র্ভর্রয়বনয অর্ধক বর প্রবজট শপ্রাপাইর - ১ (এক) কর্। 

(ছ  “ভার্যচারক” ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফযাফবয র্নফন্ধন র্প-এয শ-অড িায। 

(জ) র্ল্প উবদ্যািাবদয নাভ, ঠিকানা, দফী  জাতীয়তায র্ফফযণ কাযখানায শরটায শড প্যাবড -৩ (র্তন) কর্। 

(ঝ) শট্রড রাইবি (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্।  (ঞ) টিআইএন নদত্র (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্। 

(ট) করকাযখানা  প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন অর্ধদপ্তয কর্তিক অনুবভার্দত শর-আউট লযান (পযাটযী রাইবি) - ১ (এক) কর্। 

(ঠ) পায়ায রাইবি (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্। (ড) র্যবফ ছােত্র (প্রবমাজয শক্ষবত্র)। 

(ঢ) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড কাযখানায় াংস্থার্ত/াংস্থানতব্য শভর্নাযীবজয তার্রকা। 

(ণ) ফহুতর বফন বর কাযখানায র্পটবন/শরাড র্ফয়ার্যাং নদ (IEB) দস্যভুি ইর্ির্নয়ায কর্তিক প্রদত্ত। 

(ত) স্থানীয়বাবফ াংগৃীত শভর্নাযীজ বর শভর্ন ক্রবয়য চুর্ি ৩০০ টাকায স্টযাবম্প (পবটাকর্ শনাটাযী) কবয র্দবত বফ এফাং আভদানীকৃত 

শভর্নাযীবজয শক্ষবত্র এরর্, ইনববয়জ, র্ফর অফ শরর্ডাং দার্খর কযবত বফ। 

(থ) ব্যাাংক রববর্ি া র্পবকট; (দ) উবদ্যািাবদয জাতীয় র্যচয় বত্রয পবটাকর্। 

(ধ) াবাট ি, ইনকযাবভন্ট া র্পবকট, জবয়ন্টববঞ্চায এর্গ্রবভন্ট (প্রবমাজয শক্ষবত্র)। 

র্ফঃদ্রঃ ফস্ত্র র্বল্পয র্নফন্ধবনয জন্য আবফদনবত্রয র্ত দার্খরকৃত কর কাগজত্র কাযখানায ব্যফস্থানা র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/ 

স্বত্ত্বার্ধকাযী কর্তিক তযার্য়ত কযবত বফ, এছাো ব্যাাংক ম্পর্কিত কর কাগজত্রার্দ ব্যাাংক কর্তিক্ষ  ব্যফস্থানা র্যচারক/ব্যফস্থানা 

অাংীদায/স্বত্ত্বার্ধকাযী উবয় কর্তিক তযার্য়ত কযবত বফ। 

 
 

র্নফন্ধন র্প 

এক টাকা শথবক দ শকাটি বর  ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা  

দ শকাটি টাকা শথবক র্িঁ শকাটি বর  ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা  

র্িঁ শকাটি টাকা শথবক ঞ্চা শকাটি বর  ২৫,০০০/- (র্িঁ াজায) টাকা  

ঞ্চা শকাটি টাকা শথবক একত শকাটি বর  ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা  

একত শকাটিয অর্ধক বর  ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকা  
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র্ততীয় অধ্যায় 

র্ক্ষা কাম িক্রভ 

 
 

৩.০ এক নজবয ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয কাম িক্রভ: 

 

র্ফফযণ 
শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট শটক্সটাইর শবাবকনার 

ইনর্স্টটিউট 

াংখ্যা ০৭টি ০৭টি ৪২টি 

শকা ি 
র্ফএর্ ইন শটক্সটাইর  

ইর্ির্নয়ার্যাং 

র্ডবলাভা ইন শটক্সঃ শটক:/ 

র্ডবলাভা ইন জুট শটক: 

এএর্ শবাকঃ 

(বটক্সটাইর) 

শভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বর্তিয শমাগ্যতা এইচএর্ (র্ফজ্ঞান)/ভভান এএর্/ভভান শজএর্/বজর্ডর্ 

অনুবভার্দত আন 

াংখ্যা (প্রর্তটিবত) 

১২৩  

( ৩টি আন াংযর্ক্ষত) 

১২০ 

( ৫৬টি আন াংযর্ক্ষত) 
১২০  

 

 

৩.১. ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূব অধ্যয়নযত র্ক্ষাথীবদয তথ্য: 

 

৩.১.১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 

 

ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ শন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্ক্ষাথী াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

াফনা 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১১৮ ৯৭ ২১ ১১৮ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১২০ ১০৩ ১৩ ১১৬ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১২০ ৮৫ ২২ ১০৭ 

২০১৫-১৬ ১২৩ ১২০ ৮৫ ১৯ ১০৪ 

২০১৪-১৫ ১০২ ১০০ ৭৭ ২১ ৯৮ 

উবভাট = ৫৯৪ ৫৭৮ ৪৪৭ ৯৬ ৫৪৩ 

২ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

চট্টগ্রাভ 

 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২৩ ৮৬ ৩২ ১১৮ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১২৩ ৯৯ ২২ ১২১ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১২৩ ৯০ ২৭ ১১৭ 

২০১৫-১৬ ১২৩ ১২২ ৯৬ ২১ ১১৭ 

২০১৪-১৫ ১০২ ১০২ ৭৪ ১৫ ৮৯ 

উবভাট = ৫৯৪ ৫৯৩ ৪৪৫ ১১৭ ৫৬২ 

৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

শনায়াখারী 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২৩ ৯৪ ২৫ ১১৯ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১২৩ ৯১ ২৫ ১১৬ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১২২ ৯৫ ১৪ ১০৯ 

২০১৫-১৬ ১২৩ ১১৯ ৯৮ ১৪ ১১২ 

২০১৪-১৫ ১০২ ১০০ ৮০ ১৩ ৯৩ 

উবভাট = ৫৯৪ ৫৭৮ ৪৫৮ ৯১ ৫৪৯ 
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ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ শন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্ক্ষাথী াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

৪ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ফর্যার 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১১৭ ১০৮ ০৯ ১১৭ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১০৯ ১০৪ ০৭ ১১১ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১১৫ ৮২ ১৪ ৯৬ 

২০১৫-১৬ ১২৩ ১১৪ ৯৪ ১৫ ১০৯ 

২০১৪-১৫ ১০২ ১০০ ৭৮ ১৭ ৯৫ 

উবভাট = ৫৯৪ ৫৫৫ ৪৬৬ ৬২ ৫২৮ 

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, টাাংগাইর 

২০১৭-১৮ ১২৫ ১২৫ ১২১ ০৮ ১২৯ 

২০১৬-১৭ ১২৫ ১২৫ ১২৬ ০৭ ১৩৩ 

২০১৫-১৬ ১০০ ১০০ ৮০ ০৪ ৮৪ 

২০১৪-১৫ ১০০ ১০০ ৭০ ১১ ৮১ 

উবভাট = ৪৫০ ৪৫০ ৩৯৭ ৩০ ৪২৭ 

৬ শখ কাভার শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২২ ১০৩ ১৯ ১২২ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১২২ ৮১ ১৫ ৯৬ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১২২ ৯৩ ১৪ ১০৭ 

উবভাট = ৩৬৯ ৩৬৬ ২৭৭ ৪৮ ৩২৫ 

৭ ড. এভ. এ. য়াবজদ র্ভয়া 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ীযগি, যাংপুয 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২১ ৯৯ ২১ ১২০ 

উবভাট = ১২৩ ১২১ ৯৯ ২১ ১২০ 

ফ িবভাট= ৩৩১৮ ৩২৫০ ২৫৮৯ ৪৬৫ ৩০৫৪ 

 

  
 

ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার এয শের্ণকবক্ষ এফাং          ল্যাবফ র্ক্ষক  র্ক্ষাথীযা 
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৩.১.২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: 

ক্র: 

নাং 

ইনর্স্টটিউবটয নাভ শন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত    

র্ক্ষাথী 

াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর ২০১৯-২০ শটক্স-১০০ শটক্স-১০০ ৯৬ ০৪ ১০০ 

জুট-১০০ জুট-১০০ ৯৭ ০৩ ১০০ 

২০১৮-১৯ শটক্স-১০০ শটক্স-১০০ ৭৫ ১৫ ৯০ 

জুট-১০০ জুট-১০০ ৮৬ ০২ ৮৮ 

২০১৭-১৮ শটক্স-১০০ শটক্স-১০০ ৮৩ ১০ ৯৩ 

জুট-১০০ জুট-১০০ ৭৩ ০১ ৭৪ 

২০১৬-১৭ শটক্স-১০০ শটক্স-১০০ ১০৮ ০৯ ১১৭ 

জুট-১০০ জুট-১০০ ৫২ ০৪ ৫৬ 

উবভাট = শটক্স-৪০০ শটক্স-৪০০ ৩৬২ ৩৮ ৪০০ 

জুট-৪০০ জুট-৪০০ ৩০৮ ১০ ৩১৮ 

২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয ২০১৯-২০ ২০০ ২০০ ১৭৮ ২২ ২০০ 

২০১৮-১৯ ২০০ ১৯১ ১৭০ ২১ ১৯১ 

২০১৭-১৮ ২০০ ১৮৪ ১৭৯ ০৫ ১৮৪ 

২০১৬-১৭ ২০০ ১৯৩ ১৭০ ২৩ ১৯৩ 

 উবভাট = ৮০০ ৭৬৮ ৬৯৭ ৭১ ৭৬৮ 

৩ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ  ২০১৯-২০ ১২০ ১২০ ৯২ ২৮ ১২০ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১২০ ১০৫ ০৫ ১১০ 

২০১৭-১৮ ১২০ ১০৩ ৯১ ০৯ ১০০ 

২০১৬-১৭ ১২০ ৭৫ ৬৭ ০২ ৬৯ 

           উবভাট =                                                ৪৮০ ৪১৮ ৩৫৫ ৪৪ ৩৯৯ 

৪ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, নাবটায ২০১৯-২০ ১২০ ১২০ ৯৮ ২০ ১১৮ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১২০ ১০৩ ১১ ১১৪ 

২০১৭-১৮ ১২০ ১২০ ১০৪ ১৫ ১১৯ 

২০১৬-১৭ ১২০ ১২০ ১০৩ ০৮ ১১১ 

    উবভাট =                                                          ৪৮০ ৪৮০ ৪০৮ ৫৪ ৪৬২ 

৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, যাংপুয ২০১৯-২০ ১২০ ১২০ ১০২ ১৮ ১২০ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১২০ ১০৫ ১৩ ১১৮ 

২০১৭-১৮ ১২০ ১২০ ৯৭ ১৩ ১১০ 

২০১৬-১৭ ১২০ ১২০ ৯২ ১৭ ১০৯ 

উবভাট = ৪৮০ ৪৮০ ৩৯৬ ৬১ ৪৫৭ 

৬ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী, 

ফর্যার 

২০১৯-২০ ১২০ ১১৬ ১০৭ ০৯ ১১৬ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১০৭ ৯৪ ০৬ ১০০ 

                                                 উবভাট = ২৪০ ২২৩ ২০১ ১৫ ২১৬ 

৭ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, খুরনা ২০১৯-২০ ১২০ ১১৫ ১০৪ ১১ ১১৫ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১১৬ ১০১ ১০ ১১১ 

                                                 উবভাট = ২৪০ ২৩১ ২০৫ ২১ ২২৬ 

                                              ফ িবভাট= শটক্সঃ ৩১২০ ৩০০০ ২৬২৪ ৩০৪ ২৯২৮ 

 জুটঃ ৪০০ ৪০০ ৩০৮ ১০ ৩১৮ 
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শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ এয শের্ণকবক্ষ এফাং ডাইাং ল্যাবফ র্ক্ষক  র্ক্ষাথীযা 

 

 

৩.১.৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট: 

ক্র:

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ  শট্রড অনুবভার্দত 

আন 

নফভ শের্ণ দভ শের্ণ 

ছাত্র ছাত্রী শভাট ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ টির্বআই, যাঙাভাটি ৪ ১২০ ৫৯ ৫২ ১১১ ৪৪ ৪২ ৮৬ 

২ টির্বআই, নাযায়ণগি ৪ ১২০ ১৯০ ৭৮ ২৬৮ ১০৪ ৩৯ ১৪৩ 

৩ টির্বআই, চট্টগ্রাভ ৪ ১২০ ২০০ ৬৬ ২৬৬ ৮২ ৬৫ ১৪৭ 

৪ টির্বআই, ভয়ভনর্াং ৪ ১২০ ২২৫ ৬৯ ২৯৪ ১৪৭ ৪২ ১৮৯ 

৫ টির্বআই, জাভারপুয ৪ ১২০ ২০৩ ১৮ ২২১ ১৪৯ ২৫ ১৭৪ 

৬ টির্বআই, কুর্ভল্লা ৪ ১২০ ৭৫ ২৪ ৯৯ ৪৮ ২৩ ৭১ 

৭ টির্বআই, রক্ষীপুয ৪ ১২০ ৮৭ ৭৩ ১৬০ ৯৮ ৪৪ ১৪২ 

৮ টির্বআই, র্ফ-ফার্েয়া ৪ ১২০ ৯০ ৪৬ ১৩৬ ৫৫ ৩৬ ৯১ 

৯ টির্বআই, গাজীপুয ৪ ১২০ ১২৭ ১৩ ১৪০ ৭৫ ০৫ ৮০ 

১০ টির্বআই, ভাদাযীপুয ৪ ১২০ ৮৮ ১৫ ১০৩ ৫৯ ১৩ ৭২ 

১১ টির্বআই, মুর্িগি ৪ ১২০ ৭২ ৫২ ১২৪ ৪৫ ২৪ ৬৯ 

১২ টির্বআই, নযর্াংদী ৪ ১২০ ৭৩ ৩১ ১০৪ ৪৬ ২১ ৬৭ 

১৩ টির্বআই, র্বযাজপুয ৪ ১২০ ৫২ ১৩ ৬৫ ৩০ ০৫ ৩৫ 

১৪ টির্বআই, ফাবগযাট ৪ ১২০ ৪৮ ১৮ ৬৬ ৩৩ ২৩ ৫৬ 

১৫ টির্বআই, খুরনা ৪ ১২০ ১১২ ৩২ ১৪৪ ৫৩ ২২ ৭৫ 

১৬ টির্বআই, ঝারকাঠি ৪ ১২০ ৪৪ ২২ ৬৬ ১৮ ১৮ ৩৬ 

১৭ টির্বআই, মবায ৪ ১২০ ৬৮ ৩৭ ১০৫ ৪১ ২৫ ৬৬ 

১৮ টির্বআই, কুর্িয়া ৪ ১২০ ৮০ ১১ ৯১ ৪৬ ১৬ ৬২ 

১৯ টির্বআই, ফযগুনা ৪ ১২০ ৭০ ১৫ ৮৫ ৭৫ ২০ ৯৫ 

২০ টির্বআই,টুয়াখারী ৪ ১২০ ১৩০ ২৭ ১৫৭ ৯১ ১০ ১০১ 

২১ টির্বআই, নাবটায ৪ ১২০ ০ ০ ০ ১৯ ০১ ২০ 

২২ টির্বআই, যাজাী ৪ ১২০ ১১৩ ৪২ ১৫৫ ৭৬ ১৯ ৯৫ 

২৩ টির্বআই, ফগুো ৪ ১২০ ৫৮ ২৩ ৮১ ৫৯ ২৮ ৮৭ 

২৪ টির্বআই, াফনা ৪ ১২০ ১৯৬ ১১ ২০৭ ১৯৬ ১১ ২০৭ 
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ক্র:

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ  শট্রড অনুবভার্দত 

আন 

নফভ শের্ণ দভ শের্ণ 

ছাত্র ছাত্রী শভাট ছাত্র ছাত্রী শভাট 

২৫ টির্বআই, যাংপুয ৪ ১২০ ১৫৪ ৪৬ ২০০ ৮৫ ৪৮ ১৩৩ 

২৬ টির্বআই, র্দনাজপুয ৪ ১২০ ২২৪ ৪১ ২৬৫ ১৭৫ ২১ ১৯৬ 

২৭ টির্বআই, ঠাকুযগাঁ ৪ ১২০ ৭৩ ৩৭ ১১০ ৫৬ ৩২ ৮৮ 

২৮ টির্বআই, শগাারগি ৪ ১২০ ৯৪ ৬৫ ১৫৯ ১০১ ৫০ ১৫১ 

২৯ টির্বআই, ফািযফান ৪ ১২০ ৫২ ৩০ ৮২ ৩৪ ২৮ ৬২ 

৩০ টির্বআই, খাগোছর্ে ৪ ১২০ ৪৬ ৩৪ ৮০ ৩৪ ২৫ ৫৯ 

৩১ টির্বআই, ভার্ণকগি ৪ ১২০ ১০৬ ৩৮ ১৪৪ ৭৮ ১৫ ৯৩ 

৩২ টির্বআই, র্কবাযগি ৪ ১২০ ৬৭ ৬০ ১২৭ ৬৫ ৫০ ১১৫ 

৩৩ টির্বআই, পর্যদপুয ৪ ১২০ ১১৮ ৩৫ ১৫৩ ৮০ ৩০ ১১০ 

৩৪ টির্বআই, টাাংগাইর ৪ ১২০ ২০৯ ৪০ ২৪৯ ১৭৮ ৩৭ ২১৫ 

৩৫ টির্বআই, শনায়াখারী ৪ ১২০ ১৮৬ ৬০ ২৪৬ ১২১ ৬৭ ১৮৮ 

৩৬ টির্বআই, কক্সফাজায ৪ ১২০ ২০০ ৮৭ ২৮৭ ১৫৮ ৮৫ ২৪৩ 

৩৭ টির্বআই, র্যাজগি ৪ ১২০ ২০৩ ২৯ ২৩২ ১৫৯ ১৯ ১৭৮ 

৩৮ টির্বআই, গাইফান্ধা ৪ ১২০ ১১৩ ১০ ১২৩ ৭৮ ২৮ ১০৬ 

৩৯ টির্বআই, নগাঁ ৪ ১২০ ৩৯ ২৯ ৬৮ ২১ ০৯ ৩০ 

৪০ টির্বআই, চাঁাইনফাফগি ৪ ১২০ ৯৮ ৩২ ১৩০ ৭৫ ২৫ ১০০ 

৪১ টির্বআই, যাভাইগার্ছ, 

নাবটায  

৪ ১২০ ১২৮ ২৬ ১৫৪ ৯১ ১৫ ১০৬ 

৪২ টির্বআই, গপযগাঁ, 

ভয়ভনর্াং 

৪ ১২০ ১০০ ১৭ ১১৭ ৪৬ ১৬ ৬২ 

                ফ িবভাট =  ৪৬৭০ ১৫০৪ ৬১৭৪ ৩৩২৪ ১১৭৭ ৪৫০১ 

 

  
 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শনায়াখারীয র্ক্ষাথীযা 

উইর্বাং ল্যাবফ ক্লাযত  

 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাইফান্ধায র্ক্ষাথীযা 

যীক্ষাযত 
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৩.২ ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ শথবক ২০১৮-১৯ অথ িফছবয উত্তীণ ি র্ক্ষাথীবদয তথ্য: 

 

৩.২.১ র্ফএর্: 

 

 ক্র: নাং শটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যীক্ষাথী উত্তীণ ি ায 

১ শটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, চট্টগ্রাভ  ৭৬ ৭০ ৯২.১১% 

২ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা ৯৩ ৮৬ ৯২.৪৭% 

৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শনায়াখারী ৮৪ ৭৩ ৮৬.৯১% 

৪ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, টাাংগাইর ৭৯ ৭৯ ১০০% 

৫ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার ৯৪ ৭৬ ৮০.৮৫% 

৬ শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ চূোন্ত যীক্ষা এখন অনুর্ষ্ঠত 

য়র্ন ৭ ড. এভ. এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

                                 ফ িবভাট = ৪২৬ ৩৮৪ ৯০.১৪% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

৩.২.২ র্ডবলাভা (শটক্সটাইর+জুট): 

 

ক্র: নাং শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট যীক্ষাথী উত্তীণ ি ায 

১ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর শটক্সঃ-৯৬ শটক্সঃ-৯১ শটক্সঃ-৯৪.৭৯% 

জুটঃ-৮৭ জুটঃ-৮৪ জুটঃ ৯৬.৫৫% 

২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয শটক্সঃ-৯০ শটক্সঃ-৮৯ শটক্সঃ-৯৮.৮৯% 

৩ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, ফর্যার শটক্সঃ-৯৯ শটক্সঃ-৯৭ শটক্সঃ-৯৭.৯৮% 

                                           উবভাট= শটক্সঃ-২৮৫ শটক্সঃ-২৭৭ শটক্সঃ-৯৭.১৯% 

জুটঃ-৮৭ জুটঃ-৮৪ জুটঃ-৯৬.৫৫% 

                                           ফ িবভাট= ৩৭২ ৩৬১ ৯৭.০৪% 
 

 

 

চট্টগ্রাম পাবনা ননায়াখালী টাাংগাইল বরিশাল 

৭৬ 

৯৩ 

৮৪ 
৭৯ 

৯৪ 

৭০ 

৮৬ 

৭৩ 
৭৯ 

৭৬ 

পিীক্ষার্থী উত্তীর্ ণ 
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৩.২.৩ এএর্: 

ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীক্ষাথী উত্তীণ ি ায 

১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাঙাভাটি ১১৪ ৮৯ ৭৮.০০% 

২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নাযায়ণগি ১৫৪ ১২৪ ৮০.৫১% 

৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কুর্ভল্লা ৩২ ২৯ ৯০.৬২% 

৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, রক্ষীপুয ১২২ ১১৯ ৯৭.৫৪% 

৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ ১৮৬ ১৭৪ ৯৩.৫৪% 

৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্ফ-ফার্েয়া ৭৮ ৭৪ ৯৪.৮৭% 

৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাজীপুয ৯৪ ৭৯ ৮৪.০৪% 

৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট , ভয়ভনর্াং ২২৭ ১৫৬ ৬৮.৭২% 

৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভাদাযীপুয ৭২ ৫৯ ৮১.৯৪% 

১০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মুর্িগি ৬৯ ৬৭ ৯৭.১০% 

১১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নযর্াংদী ৮০ ৭৪ ৯২.৫০% 

১২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, জাভারপুয ১৭০ ১৫১ ৮৮.৮২% 

১৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্বযাজপুয ৪৮ ১৭ ৩৫.৪১% 

১৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফাবগযাট ৫৯ ৪০ ৬৭.৭৯% 

১৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খুরনা ৭১ ৬৫ ৯১.৫৪% 

১৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঝারকাঠি ৫৬ ৪৬ ৮২.১৪% 

১৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মবায ৪৯ ৩২ ৬৫.৩০% 

১৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কুর্িয়া ৫৩ ৪৩ ৮১.১৩% 

১৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফযগুনা ১৪৬ ১৩৯ ৯৫.২০% 

২০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টুয়াখারী ১০১ ৯৫ ৯৪.০৫% 

২১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নাবটায ৭৪ ৬৪ ৮৬.৪৮% 

২২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাজাী ৯৫ ৮৭ ৯১.৫৭% 

২৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, াফনা ২০৫ ১৭২ ৮৩.৯০% 

  

০ 

২০ 

৪০ 

৬০ 

৮০ 

১০০ 

১২০ 

১৪০ 

১৬০ 

১৮০ 

২০০ 

টোংগোইল ণদনোজপুর েণরশোল 

১৮৯ 

৮৭ 
৮৯ 

১৮০ 

৮৬ ৮৭ 

পরীক্ষোর্ী উত্তীি থ 
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ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীক্ষাথী উত্তীণ ি ায 

২৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফগুো ৮৭ ৬৩ ৭২.৪১% 

২৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাংপুয ১১৯ ১০৩ ৮৬.৫৫% 

২৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয ১২৬ ১২৩ ৯৭.৬১% 

২৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঠাকুযগাঁ ১০৬ ৬৬ ৬২.২৬% 

২৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শগাারগি ১১৯ ১০৬ ৮৯.০৭% 

২৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফািযফান ৫৭ ১০ ১৭.৫৪% 

৩০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খাগোছর্ে ৮১ ২৩ ২৮.৩৯% 

৩১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভার্ণকগি ১১১ ৮৪ ৭৫.৬৭% 

৩২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর ১৮১ ১৪ ০৭.৭৩% 

৩৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্কবাযগি ১২২ ৯৯ ৮১.১৪% 

৩৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, পর্যদপুয ১১২ ৮৬ ৭৬.৭৮% 

৩৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শনায়াখারী ১৬০ ১৩৩ ৮৩.১২% 

৩৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কক্সফাজায ১৮৭ ১৬৭ ৮৯.৩০% 

৩৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্যাজগি ২০০ ১৪১ ৭০.৫০% 

৩৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাইফান্ধা ১০৯ ৯২ ৮৫.৩২% 

৩৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নগাঁ ৪৫ ৪০ ৮৮.৮৮% 

৪০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, চাঁাইনফাফগি ৭২ ৩৯ ৫৪.১৬% 

৪১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট,গপযগাঁ, ভয়ভনর্াং ৩৯ ৩৮ ৯৭.৪৩% 

শভাট = ৪৩৮৮ ৩৪২৩ ৭৮.০০% 
 

 

 

 

 

  

পিীক্ষার্থী উত্তীর্ ণ 
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চতুথ ি অধ্যায় 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

 

৪.০ ফস্ত্র র্ক্ষা খাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন: 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র র্বল্পয জন্য প্রবয়াজনীয় জনফর যফযা কযায র্নর্ভবত্ত চার্দা অনুমায়ী শটক্সটাইর 

র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থাবন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযবছ। ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ১৬টি 

উন্নয়ন প্রকল্প চরভান র্ছর। চরভান প্রকল্পগুবরায ভাধ্যবভ ৫টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (শগাারগি, 

জাভারপুয, র্বরট, যাংপুয  ভাদাযীপুয)  ৯টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট (শবারা, জাভারপুয, র্যাজগি, নগাঁ, 

সুনাভগি, পর্যদপুয, র্বরট, শগৌযনদী  রারভর্নযাট) স্থার্ত বফ। ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ২টি প্রকল্প পরবাবফ 

ভাপ্ত বয়বছ। 

৪.১ চরভান প্রকল্পমূবয র্ফফযণ: 

 

৪.১.১ প্রকবল্পয নাভ : “শখ শযানা শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শগাারগি স্থান” ীল িক  

প্রকল্প  
 

প্রকবল্পয অফস্থান     : শগাারগি 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা      :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয  

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)             : 

                             (ক) শভাট       :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৯৮২০.০০ রক্ষ টাকা 

         ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১২৯৭৩.১৭ রক্ষ টাকা 

         ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১৪৯১১.১৯ রক্ষ টাকা 

 (খ) র্জর্ফ       :  ১৪৯১১.১৯ রক্ষ টাকা 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার       : 

 মূর (অনুবভার্দত)       :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৭ 

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

 ২য় াংবার্ধত (অনুবভার্দত)      :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়       :  ৩৩৭২.৫৬ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     :  ১০০৭৬.২১ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৬৭.৫৭%, ফাস্তফ-৮২.০০% 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ একাবডর্ভক বফন ৯৬%  

২ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৯৯%  

৩ উইর্বাং এফাং র্নটিাং শড ৯১%  

৪ অর্পা ি ডযবভটযী ৯০%  

৫ অর্পা ি শকায়াট িায ৯৩%  

৬ স্টাপ শকায়াট িায ৯২%  

৭ স্টাপ ডযবভটযী ৯৩%  

৮ কটন র্ির্নাং শড ৯১%  
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ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

৯ ছাত্র শাবস্টর ৯৮%  

১০ ছাত্রী শাবস্টর   ৯৭%  

১১ ডাইাং শড ৮২%  

১২ াফ শস্টন বফন ৯২%  

১৩ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ৯৪%  

 

  
র্নভ িাণাধীন স্টাপ ডযবভটযী র্নভ িাণাধীন ছাত্র শাবস্টর 

 

[ 

৪.১.২ প্রকবল্পয নাভ: “ ীদ আফদুয ফয শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী স্থান” 

ীল িক প্রকল্প  
 

প্রকবল্পয অফস্থান      : শগৌযনদী, ফর্যার 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা       :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার        :    

       মূর(অনুবভার্দত)                 :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৬ 

      ১ভ াংবার্ধত (অনুবভার্দত)                :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৯ 

       ১ভ াংবার্ধত (প্রস্তার্ফত)                   :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়      :  ২৮০৪.১৫ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : ৫৫১৩.৯৩ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক- ৫৮.৮০%, ফাস্তফ-৫৮.৮০% 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন  ৯৫% 

২ র্ির্নাং শড  ১০০% 

৩ উইর্বাং এে ডাইাং শড  ১০০% 

৪ রাইবিযী য়াকি বফন  ৭০% 
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ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

৫ ছাত্র শাবস্টর  ৭৫% 

৬ ছাত্রী শাবস্টর  ৬০% 

৭ স্টাপ শকায়াট িায বফন  ৫৫% 

৮ অর্পা ি শকায়াট িায  ০৫% 

৯ াফ শস্টন বফন এয কাজ ১০০% 

১০ য়াটায র্যজাব িায ৬০% 
 

 

 

 

 

র্নভ িাণাধীন ছাত্র শাবস্টর র্নভ িাণাধীন ছাত্রী শাবস্টর 

 

৪.১.৩ প্রকবল্পয নাভ: “শবারা শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান” ীল িক প্রকল্প 
 

প্রকবল্পয অফস্থান       : শবারা  

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয  

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)               : 

                             (ক) শভাট         :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৬৪৯৯.০০ রক্ষ টাকা 

           ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ৭২৯২.০০ রক্ষ টাকা 

           ২য় াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০৫৬৯.০০ রক্ষ টাকা     

      খ) র্জর্ফ       :  ১০৫৬৯.০০ রক্ষ টাকা 

  

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার        : 

 মূর (অনুবভার্দত)       :  জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৭ 

 ১ভ াংবার্ধত (অনুবভার্দত)     :  জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০১৮ 

 ২য় াংবার্ধত (অনুবভার্দত)      :  জুরাই/২০১৪ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়      :  ১০১৬.২০ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : ৩৪৪৩.৮৩ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৩২.৫৯%, ফাস্তফ-৫০.৫৯% 
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২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন  ৯২% 

২ কটন র্ির্নাং শড   ৭০% 

৩ উইর্বাং এে ডাইাং শড  ৪০% 

৪ ছাত্র র  ৮৫% 

  ৫ ছাত্রী র   ৭০% 

৬ ডযবভটযী উইথ শযস্ট াউজ  ৬৫% 

৭ অর্পা ি ডযবভটযী ৮০% 

৮ স্টাপ ডযবভটযী ৮০% 

৯ ফাউোযী য়ার ৯৫% 

 

                              

 
 

র্নভ িাণাধীন ছাত্র শাবস্টর র্নভ িাণাধীন ছাত্রী শাবস্টর 
 

৪.১.৪ প্রকবল্পয নাভ: “শখ যাবর শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, ভাদাযগি, জাভারপুয স্থান” ীল িক 

প্রকল্প  

প্রকবল্পয অফস্থান       : ভাদাযগি, জাভারপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয  

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)               : 

                             (ক) শভাট         :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৬২৫০.০০ রক্ষ টাকা 

           ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০১১৬.৩৫ রক্ষ টাকা 

  (খ) র্জর্ফ        :  ১০১১৬.৩৫ রক্ষ টাকা   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার         : 

 মূর (অনুবভার্দত)        :  জানুয়ার্য/২০১৫ বত র্ডবম্বয/২০১৭ 

 ১ভ াংবার্ধত (অনুবভার্দত)      :  জানুয়ার্য/২০১৫ বত র্ডবম্বয/২০১৯ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়       :  ১২৫৫.৮৪ রক্ষ টাকা 
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২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়      : ৩৯১৬.৮৬৪ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-৩৮.৭২%, ফাস্তফ-৫০.০০% 

                          

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য 

১ একাবডর্ভক বফন ৯৭% র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ 

২ ছাত্রী শাবস্টর ৯৯% র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ 

৩ ছাত্র শাবস্টর ৯৪% র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ 

৪ স্টাপ ডযবভটযী ৯৭% র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ 

৫ িাপ শকায়াট িায ৯৭% র্পর্নর্াং এয কাজ চরবছ 

৬  র্প্রর্িার শকায়াট িায ৮৫% ছাদ ঢারাই কাজ শল, গাথুর্নয কাজ চরবছ 

৭ কটন র্ির্নাং শড বফন ৩০% করাভ ঢারাই চরবছ 

৮ ভূর্ভ উন্নয়ন (আাংর্ক) ৫৫% র্বতীয় বফ িয ভাটি বযাট চরবছ 

৯ অর্পা ি ডযবভটযী ০৫% ব্যাজ ঢারাইবয়য জন্য ভাটিয কাজ চরবছ 

১০ উইর্বাংবড ২০% ব্যাজ ঢারাইবয়য জন্য ভাটিয কাজ চরবছ 

১১ ডাইাং শড ২০% ব্যাজ ঢারাইবয়য জন্য ভাটিয কাজ চরবছ 

১২ ফাউোযী য়ার ০৬% ব্যাজ ঢারাইবয়য জন্য ভাটিয কাজ চরবছ 

১৩ য়াকি কাভ রাইবিযী ১৯% করাবভ যকাজ চরবছ 

 
 

 

  
র্নভ িাণাধীন স্টাপ শকায়িাটায র্নভ িাণাধীন স্টাপ ডযবভটযী 

 

৪.১.৫ প্রকবল্পয নাভ: “ড. এভ. এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ ,      ,      

স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান      :  ীযগি, যাংপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা       :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয, ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)              : 

                             (ক) শভাট        :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০৭৪৮.২৪ রক্ষ টাকা 

          ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা 

  (খ) র্জর্ফ       : ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা  
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প্রকল্প ফাস্তফায়নকার        : 

 মূর (অনুবভার্দত)       :  জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০১৮  

 ১ভ াংবার্ধত (প্রস্তার্ফত)      :  জানুয়ার্য/২০১৫ বত র্ডবম্বয/২০১৯ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়      : ৬৩০৮.৪৭ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : ১৪১২০.৫৮ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৮১.০০%, ফাস্তফ-৮৫.০০% 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ৯৬% 

২ য়াকি কাভ রাইিাযী ৯৭% 

৩ ছাত্রী শাবস্টর ৯৫% 

৪ ছাত্র শাবস্টর ৭৫% 

৫ স্টাপ ডযবভটযী ৯২% 

৬ অর্পা ি ডযবভটর্য ৯৬% 

৭ অর্পা ি শকায়াট িায ৯৬% 

৮ স্টাপ শকায়াট িায ৯৫% 

৯ উইর্বাং শড ৮৮% 

১০ ফাউোযী য়ার ৭৫% 

১১ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৯৫% 

১২ র্ির্নাং শড ৮৬% 

১৩ ডাইাং শড ৯০% 

 

 

  
 

র্নভ িাণাধীন স্টাপ ডযবভটযী 

 

র্নভ িাণাধীন অর্পা ি  ডযবভটযী 

 

৪.১.৬ প্রকবল্পয নাভ: “শখ ার্না শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শভরাি, জাভারপুয স্থান” ীল িক 

প্রকল্প  
 

প্রকবল্পয অফস্থান      :  শভরাি, জাভারপুয  

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা       :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয, ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)              : 

                             (ক) শভাট        :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী  ১১১৪২.৫৯  রক্ষ টাকা 

          ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী  ২৮১৯৬.৮৭ রক্ষ টাকা 
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  (খ) র্জর্ফ       : ২৮১৯৬.৮৭ রক্ষ টাকা   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার        : 

 মূর (অনুবভার্দত)       :  জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০১৮ 

 ১ভ াংবার্ধত অনুবভার্দত     :  জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়      :  ২৪২০.৯৭ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : ১২৫০৯.৪৯ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৪৪.৩৬%, ফাস্তফ-৫৩.০০% 

প্রকল্প এরাকা     : 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

ভয়ভনর্াং জাভারপুয শভরাি 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন কাভ এডর্ভর্নবেটিব বফন ৭৫% 

২ র্ির্নাং শড (কটন  জুট) ৫৫% 

৩ উইর্বাং শড (উইর্বাং এে র্নটিাং) ৫০% 

৪ ডাইাং শড ৫০% 

৫ ছাত্রী শাবস্টর ৭০% 

৬ ছাত্র শাবস্টর -১ ৪৫% 

৭ ছাত্র শাবস্টর -২ ২০% 

৮ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৮০% 

৯ অর্পা ি শকায়াট িায ৭০% 

১০ অর্পা ি ডযবভটযী ৭০% 

১১ স্টাপ ডযবভটযী ৭০% 

১২ স্টাপ শকায়াট িায ৭৫% 

১৩ য়াকি কাভ রাইিাযী ৫৫% 

১৪ াফ শস্টন র্ফর্ল্ডাং-১ ৬৫% 

১৫ াফ শস্টন র্ফর্ল্ডাং-২ ৬৫% 

১৬ ভর্জদ ৩০% 
 

 

 

 

 

 

 

 

র্নভ িাণাধীন অর্পা ি শকায়াট িায র্নভ িাণাধীন য়াকি কাভ রাইবিযী 
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৪.১.৭ প্রকবল্পয নাভ: “ীদ কাভরুজ্জাভান শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট ,     স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান      :  ভািা, নগাঁ 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা       :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)              : 

                             (ক) শভাট        :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৭৪৬২.৪৯ রক্ষ টাকা 

                                                            ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী  ১৫৬৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা 

  (খ) র্জর্ফ       : ১৫৬৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা  

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার       : 

 মূর (অনুবভার্দত)       :  জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০১৯ 

 ১ভ াংবার্ধত অনুবভার্দত     :  জুরাই/২০১৫ বত জুন/২০২০ 

  ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়      :  ২২৬১.৫৬ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : ৫৯০২.১৫ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৩৭.৬৪%, ফাস্তফ-৬৫.০০% 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ ফাউোযী য়ার ৮৫% 

২ একাবডর্ভক বফন  ৮৭% 

৩ র্ির্নাং শড ৬৫% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ৮৭% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ৭৮% 

৬ স্টাপ ডযবভটযী ৮৬% 

৭ অর্পা ি ডযবভটযী ৮১% 

৮ ডাইাং শড  ৭৬% 

৯ উইর্বাং এে র্নটিাং শড ৭৫% 

১০ য়াকি কাভ রাইবির্য ৮০% 

১১ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৩০% 

 

৪.১.৮ প্রকবল্পয নাভ: “শফগভ আর্ভনা ভনসুয শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্স্টটিউট, কার্জপুয, র্যাজগি 

স্থান” ীল িক প্রকল্প 
 

প্রকবল্পয অফস্থান       :  কার্জপুয, র্যাজগি 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)               : 

                             (ক) শভাট         :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৮৭৪৬.৩২ রক্ষ টাকা 

  (খ) র্জর্ফ        :  ৮৭৪৬.৩২রক্ষ টাকা  
 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার         : 

 মূর (অনুবভার্দত)        :  জুরাই/২০১৬ বত জুন/২০১৯ 

 ১ভ াংবার্ধত (প্রস্তার্ফত)       :  জুরাই/২০১৬ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়       : ১৯৭১.৭৪ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়      : ৪৫৫৫.৭২ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-৫২.০৯%, ফাস্তফ-৭০.০০% 
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২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  
 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ৯৭% 

২ কটন র্ির্নাং শড ৮৫% 

৩ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ৪৫% 

৪ উইর্বাং শড ৮৯% 

৫ ছাত্রী শাবস্টর ৯১% 

৬ ছাত্র শাবস্টর ৯৫% 

৭ স্টাপ ডযবভটযী ৭৫% 

৮ ফাউোযী য়ার ৮০% 

৯ ডাইাং শড ৭০% 

১০ অর্পা ি ডযবভটর্য ৭২% 
 

  
র্নভ িাণাধীন একাবডর্ভক বফন র্নভ িাণাধীন ছাত্র শাবস্টর 

 

৪.১.৯ প্রকবল্পয নাভ: “ সুনাভগি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান        :  সুনাভগি 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা         :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  গণপূতি অর্ধদপ্তয 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)                : 

                        (ক) শভাট          :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০৩৪৬.৮৫ রক্ষ টাকা 

  (খ) র্জর্ফ         :  ১০৩৪৬.৮৫ রক্ষ টাকা   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার          : 

 মূর (অনুবভার্দত)         :  জানুয়ার্য/২০১৭ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়        : ৬৫৬.১৪ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়       :  ১৯২৭.১২ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত   :  আর্থ িক-১৮.৬৩%, ফাস্তফ-১৯.০০% 

 

প্রকল্প এরাকা           : 
 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

র্বরট সুনাভগি দর্ক্ষণ সুনাভগি 
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২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ১৬% 

২ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ৩০% 

৩ উইর্বাং শড ০৫% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ২৫% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ২৩% 

৬ ফাউোযী য়ার ০৫% 

৭ ডাইাং শড ২০% 

৮ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৫৪% 

 

৪.১.১০ প্রকবল্পয নাভ: “ পর্যদপুয শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান        :  পর্যদপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা         :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)                : 

                             (ক) শভাট          :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৯৭৫৬.০৫ রক্ষ টাকা 

              ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০১৫৬.০৫ রক্ষ টাকা 

   (খ) র্জর্ফ         :  ১০১৫৬.০৫ রক্ষ টাকা   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার          : 

 মূর (অনুবভার্দত)         :  জুরাই/২০১৭ বত জুন/২০২০ 

 ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়        : ৩৩৯৫.১৬ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়       : ৪৪১২.৩৯ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-৪৩.৪৪%, ফাস্তফ-৪৫.০০%    
 

প্রকল্প এরাকা          : 

 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

ঢাকা পর্যদপুয কর্ফযপুয 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ১৫% 

২ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ১৫% 

৩ উইর্বাং শড ১৫% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ১০% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ১০% 

৬ ফাউোযী য়ার ৬৫% 

৭ ডাইাং শড ১০% 

৮ র্প্রর্িার শকায়াট িায ১০% 
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ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

৯ অর্পা ি ডযবভটযী ১৫% 

১০ স্টাপ ডযবভটযী ১৫% 

১১ র্ির্নাং শড ১৫% 

১২ ভর্জদ ৫% 

১৩ াফ-শস্টন বফন ৫% 

 
 

৪.১.১১ প্রকবল্পয নাভ: “ র্বরট শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান       :  দর্ক্ষণ সুযভা, র্বরট 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)               : 

                             (ক) শভাট         :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টাকা 

     (খ) র্জর্ফ        :  ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টাকা  

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার         : 

 মূর (অনুবভার্দত)        :  জুরাই/২০১৭ বত জুন/২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়       : ২২৫৫.৪১ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়      :  ২৭১৯.৮৩ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-২৮.৪৩%, ফাস্তফ-২৯.০০% 

      

প্রকল্প এরাকা     : 

 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

র্বরট র্বরট দর্ক্ষণ সুযভা 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ২০% 

২ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ১০% 

৩ উইর্বাং শড ২০% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ৫% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ৫% 

৬ ডাইাং শড ৫% 

৭ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৫% 

৮ অর্পা ি ডযবভটযী ৫% 

৯ স্টাপ ডযবভটযী ৫% 

১০ ভূর্ভ অর্ধগ্রণ ৯৯% 

১১ ভূর্ভ উন্নয়ন ৪০% 

১২ র্নটিাং শড ৫% 

১৩ স্টাপ শকায়াট িায ৫% 

১৪ অর্পা ি শকায়াট িায ৫% 
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৪.১.১২ প্রকবল্পয নাভ: “ শখ যাবর শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ ,       স্থান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান       :  দর্ক্ষণ সুযভা, র্বরট 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)               : 

                             (ক) শভাট         :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ১১০৩৬.৫৬  রক্ষ টাকা 

     (খ) র্জর্ফ        :  ১১০৩৬.৫৬ রক্ষ টাকা 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার         : 

 মূর (অনুবভার্দত)        :  জানুয়ার্য/২০১৭ বত জুন/২০২০ 

  

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়       :  ২২৫৫.৫৭ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়      :  ২৭৬৩.৫৮ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-২৫.০৪%, ফাস্তফ-২৬.০০% 

       

প্রকল্প এরাকা         : 

 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

র্বরট র্বরট দর্ক্ষণ সুযভা 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ২০% 

২ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ১০% 

৩ উইর্বাং শড ২০% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ৫% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ৫% 

৬ ডাইাং শড ৬% 

৭ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৫% 

৮ অর্পা ি ডযবভটযী ৫% 

৯ স্টাপ ডযবভটযী ৫% 

১০ ভূর্ভ অর্ধগ্রণ ৯৯% 

১১ ভূর্ভ উন্নয়ন ৪০% 

১২ র্নটিাং শড ৫% 

১৩ স্টাপ শকায়াট িায ৬% 

১৪ অর্পা ি শকায়াট িায ৫% 

 

 
 

৪.১.১৩ প্রকবল্পয নাভ: “ রারভর্নযাট শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান”  ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফস্থান        :  কারীগি, রারভর্নযাট 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা         :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 
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প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)                : 

                             (ক) শভাট          :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ১০০১৩.০৪ রক্ষ টাকা 

     (খ) র্জর্ফ                 : ১০০১৩.০৪ রক্ষ টাকা   

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার          : 

 মূর (অনুবভার্দত)         :  জানুয়ার্য/২০১৮ বত র্ডবম্বয/২০২০ 

  

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়        : ২১৯৫.৯৯ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়       : ২১৯৫.৯৯ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত   :  আর্থ িক-২১.৯৩%, ফাস্তফ-২২.০০% 

   

প্রকল্প এরাকা          : 

 

র্ফবাগ শজরা  উবজরা 

যাংপুয রারভর্নযাট কার্রগি 

  

২০১৮-১৯ অথ িফছবয  উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন ১০% 

২ য়াকি বফন উইথ রাইবিযী ১০% 

৩ উইর্বাং শড ১০% 

৪ ছাত্রী শাবস্টর ১০% 

৫ ছাত্র শাবস্টর ১০% 

৬ ডাইাং শড ১০% 

৭ অর্পা ি ডযবভটযী ১০% 

৮ ভূর্ভ অর্ধগ্রণ ১০০% 

৯ র্ির্নাং শড  ১০% 
 

 

৪.১.১৪ প্রকবল্পয নাভ : “শখ ার্না শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ফচয, ভাদাযীপুয স্থান” 

ীল িক প্রকল্প  

প্রকবল্পয অফস্থান        :  র্ফচয, ভাদাযীপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা         :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  ইইনর্ াখা পূতি র্যদপ্তয,ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)                : 

                             (ক) শভাট          :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ১৮২৯২.৮১ রক্ষ টাকা 

     (খ) র্জর্ফ         :  ১৮২৯২.৮১রক্ষ টাকা  

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার          : 

 মূর (অনুবভার্দত)         :  এর্প্রর/২০১৮ বত র্ডবম্বয/২০২০ 

  

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ব্যয়        :  ৭৯৮৯.৬৫ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়       :  ৭৯৮৯.৬৫ রক্ষ টাকা 

২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত   :  আর্থ িক-৪৩.৬৮%, ফাস্তফ-৪৫.০০% 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ: জর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 
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৪.২ ভাপ্ত প্রকল্প: 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ০২(দুই)টি প্রকল্প পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ। 

১। “শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ স্থান” ীল িক    প্রকল্প 

 

 
 

একাবডর্ভক বফন 

 

 
 

অর্পা ি ডযবভটযী 
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২। “৪টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান” ীল িক প্রকল্প  

 

  

একাবডর্ভক কাভ প্রার্নক বফন, চট্টগ্রাভ 

 

একাবডর্ভক কাভ প্রার্নক বফন, খুরনা 

  
 

একাবডর্ভক কাভ প্রার্নক বফন, যাংপুয 

 

ছাত্র শাবস্টর, নাবটায 
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৪.৩ প্রকল্প াংর্িি ফাস্তফায়বন ২০১৮-১৯ অথ িফছবয অজিন:  

 

 

 

ক) গত ০১/১১/২০১৮ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী      ০৩টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ এয শুব উববাধন 

বয়বছ। 
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খ) গত ০১/১১/২০১৮ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী      ০৪টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট এয শুব উববাধন বয়বছ। 

 

  

 

 
 

 

  

  

 গ)  উন্নয়ন ফাবজট: ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অধীবন ১৬টি উন্নয়ন প্রকবল্পয ফযাে ৫৩৭.৪৯ শকাটি টাকা। 

জুরাই/১৮     জুন/১৯ ম িন্ত ব্যয় ৫২৬ শকাটি ৬৬ রক্ষ ৩৬ াজায, মা ফযাবেয ৯৭.৯৯%। 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

অন্যান্য  কাম িক্রভ 
 

 

৫.০ ভাননীয় ভন্ত্রী             ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্যদ িন:   

গত ১৩/০৩/২০১৯ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  র্চফ ভবাদয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

র্যদ িন   কভ িকতিাগবণয াবথ  ভতর্ফর্নভয় বা কবযন। 

 
  

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাগবণয াবথ ভতর্ফর্নভয় বাকারীন উর্স্থত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  র্চফ ভবাদয় 

 

 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভবাদবয়য াবথ ভতর্ফর্নভয় বায় উর্স্থত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাগণ একাাং 
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র্চফ ভবাদয়    ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্যদ িন:   

গত ১০/০১/২০১৯ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্যদ িন   কভ িকতিাগবণয াবথ 

ভতর্ফর্নভয় বা কবযন। 

 

 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদবয়য াবথ ভতর্ফর্নভয় বায় উর্স্থত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাগণ একাাং 

 

৫.১  অর্ডট আর্ত্ত : 

    

২০১৮-১৯ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয শভাট ২৯টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত র্ছর। তায ভবধ্য ১৬টি অর্গ্রভ, ১৩টি 

াধাযণ।  

  (অাংকমূ শকাটি টাকায়) 

অর্ডট আর্ত্ত িডীবট 

জফাবফয াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত 

াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  

২৯ টি ৪২.৪১৮৪ ১১ টি - - ২৯ টি ৪২.৪১৮৪ 
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৫.২  তথ্য প্রমৄর্িয ব্যফায  ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ র্ফর্নভ িাবণ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভূর্ভকা: 
  

 ) ও             ও             : 

 

                       ও                     ।             ও          

www.dot.gov.bd।                          ও                       ও             

           ।  

 

 )                                                            ‘ -    ’       ও        : 

 

                                                           /      ও     

                                                                                      । 

               ও                    ।                               ও               

                ‘ -    ’                                 ও         “e-application”  

              ।                                                                   

                            ও                                 ।                 

                             ।  

 

 )                                      : 

 

                                                                                   

     ।        /                                       ।               /                    

            ও                        । 

 

 )     ও                     : 

 

                   /                                                          

                                                             ও                       

     ।                                                 /                           । 

 

ঙ)                : 

 

                                            ,           ,      ও                

                         (http://www.facebook.com/dot.gov) . 

 

 )  -     (   )             ও        :  

 

                -     ও                                  ও                    

                           -                             ।                             

                                                                                 ।   

                                                                        ।          

                          (    )           ও                 -                   

     ।                        -                                                    ও     

       ।    ১৪   , ২০১৭   :                      -                        ।             

 -                                                    ।                                 

http://www.dot.gov.bd/
http://www.facebook.com/dot.gov
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                      ও                  ও        ।  -                                 

             ও                         ।  

 

 )        /                        : 

  

                   /                                                      

ও        ও             ।  

 

 )                                           : 

 

                                          ও                       ও                

০৮(  )                             ।  

 

ঝ)                                      : 

 

                                                                       

                ।                           ও          ।  

 

 

৫.৩ ভস্যা  ম্ভাফনামূ : 

 
 

 ফস্ত্র আইন, ২০১৮ মথামথ ফাস্তফায়ন; 

  শকায়ার্রটি এডুবকন র্নর্িত কযা; 

  মথাভবয় শালবকয শফা প্রদান র্নর্িত কযা; 

  র্ক্ষক াংকট; 

  জনফর অম িাপ্ততা  র্নজস্ব বফন র্নভ িাণ কযা; 

 পযান র্ডজাইন  ভাবচ িোইর্জাং শকা ি চালুকযণ; 

 শটক্সটাইর শট্রর্নাং শন্টায প্রর্তষ্ঠা কযা। 

 

  ৫.৩.১ ভস্যামূ অর্তক্রবভয জন্য কভ ির্যকল্পনা 

 

 ফস্ত্র আইন,২০১৮ এয অধীবন র্ফর্ধ প্রণয়বনয জন্য র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ; 

 ১ভ  ২য় শের্ণয শূন্য দ জনফর র্নবয়াবগয জন্য র্এর্বত ত্র শপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 অর্ধদপ্তবযয ৩য়  ৪থ ি শর্ণয জনফর র্নবয়াবগয প্রর্ক্রয়া চরভান; 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয র্নজস্ব বফন এয জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়  প্রকল্প প্রস্তাফ শপ্রযণ কযা বয়বছ। 
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 ৫.৩.২ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা : 

 

 যকাবযয র্বন অনুমায়ী ফস্ত্র আইবনয আতায় শালক কর্তিবক্ষয মাফতীয় শফামূ (র্নফন্ধন, 

শভর্ন ছাে, এডক আইআযর্, র্নফন্ধন াংবাধন, এইচএ শকাড াংবমাজন ইতযার্দ) র্টিবজন 

চাট িাবয ফর্ণ িত ভয়ীভায ভবধ্য ১০০% অনরাইবন ম্পাদন; 

  কার্যগর্য র্ক্ষায ায বর্ি কযা; 

  ফাাংরাবদ যকার্য কভ িকর্ভন  ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভাধ্যবভ শূন্য বদ প্রবয়াজনীয় াংখ্যক 

জনফর র্নবয়াগ কযা; 

 ফস্ত্র র্বল্প র্ফবদী প্রমৄর্ির্ফদ  দক্ষ ের্ভবকয স্থাবন শদীয় জনফর বতর্য  প্রর্তস্থান কযা; 

  ফস্ত্র আইন,২০১৮ ফাস্তফায়বনয জন্য র্ফর্ধ প্রণয়ন কযা  ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয জন্য র্নজস্ব বফন 

র্নভ িাণ কযা। 
 

৫.৪  ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাগবণয তার্রকা: 

 

ক্র: নাং র্ফলয় শপাকার বয়ন্ট শপান  ই-শভইর 

১ র্টিবজন চাট িায কর্ভটি জনাফ শভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (এভআই) 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

২ আইর্টি র্ফলয়ক কর্ভটি জনাফ শভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (এভআই) 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

৩ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

(এর্এ) 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

৪ Grievance Redress 

System(GRS) 
জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

৫ ভাভরা াংক্রান্ত কর্ভটি জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

৬ শমৌন য়যার্ন র্ফবযাধী 

কভবলইন্ট ফা অর্ববমাগ কর্ভটি 

জনাফ রায়রা ইয়ার্পয 

উ-র্যচারক (জর্য  র্যাংখ্যান) 

৮১৮৪৫১ 

lailayeafir2013@gmail.com 

৭ Budget Management 

Committee 

জনাফ এ, শক, এভ যার্জবুয যভান 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

৫৫০১৩২০২ 

adadmin@dot.gov.bd 

৮ ১। দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা 

তথ্য অর্ধকায কর্ভটি 

জনাফ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

৯১১৯৮৩৭ 

mohadeb29@yahoo.com 

২। র্ফকল্প দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

তথ্য অর্ধকায কর্ভটি 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

৮১৮৯১৩৪ 

Stat.officer@dot.gov.bd 

৯ য়ানস্ট ার্ব ি শন্টায জনাফ যাজু আবভদ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

৯১১৩৪১৫ 

rajuahamed.te@gmail.com 

১০ ইবনাববন টিভ জনাফ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 

১১ জাতীয় শুিাচায  বনর্তকতা 

কর্ভটি 

জনাফ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 

১২ কল্যাণ কভ িকতিা 

 

জনাফ শভা: আযাপাত শাবন 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

৫৫০১১৯৬২ 

arafathurp@gmail.com 
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৫.৫  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্ক্ষণ):  

 

ক্রর্ভক নাং প্রর্ক্ষণ প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা জনঘন্টা 

১ ইন-াউজ ২৭৮ ৪৪৫৬ 

২ শদব ৫৭ ৬৯৯৬ 

৩ র্ফবদব ১২ ১০৪০ 

শভাট = ৩৪৭   ১২৪৯২ 
                                                                                                                     

 
অর্প ব্যফস্থানা                       ০৫.১১.২০১৮                  ,                          

 

 
অর্প ব্যফস্থানা                       ১১.০৩.২০১৯                  ,                          



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

54 

 

 
অর্প ব্যফস্থানা                       ১৪.০৩.২০১৯                  ,                          
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   ১৬.০২.২০১৯                    ও                              ও                            

                    

 
   ১৬.০২.২০১৯                    ও                                                       .        
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৫.৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি: 

 

৫.৬.১ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয:  
 

গত ২০.০৬.২০১৮ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ 

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এফাং র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। ফস্ত্র অর্ধদপ্তয উি ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয শকৌরগত উবেবেয ৭৫ নম্ববযয ভবধ্য ৬৩.০০ 

নম্বয এফাং আফর্েক শকৌরগত উবেবেয ২৫ নম্ববযয ভবধ্য ২০.৬৭ নম্বয অজিন কবযবছ। ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয 

ভবধ্য ৮৩.৬৭ নম্বয অজিন কবযবছ। অথ িাৎ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয 

ফাস্তফায়বনয ায ৮৩.৬৭%। 

 

গত ২০.০৬.২০১৮ তার্যবখ ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয অনুষ্ঠাবন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় 

প্রর্তভন্ত্রী  র্চফ এফাং ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

 

 

৫.৬.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয াবথ আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূ: 
 

গত ২০.০৬.২০১৮ তার্যবখ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয 

ভধ্যকায ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয অনুষ্ঠান অত্র অর্ধদপ্তবযয বাকবক্ষ অনুর্ষ্ঠত 

য়। উি চুর্ি স্বাক্ষয অনুষ্ঠাবন ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয াবথ ০৬টি শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয  

০৫টি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউবটয অধ্যক্ষগণ এফাং ০৪টি র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয উ-র্যচারকগবণয ভবধ্য 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। 
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ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয াবথ গত ২০.০৬.২০১৮ তার্যবখ ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবযয “ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি” স্বাক্ষয অনুষ্ঠাবন উর্স্থত প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয় প্রধানগণ  
 

 

 
ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয াবথ গত ২০.০৬.২০১৮ তার্যবখ ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয 

“ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি” স্বাক্ষয অনুষ্ঠাবন উর্স্থর্তয একাাং 
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৫.৬.৩ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন প্রর্তবফদন 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic  

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance  

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয  

ভান (Weight 

of 

performance 

Indicator) 

 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো 

শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খো শস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমু 

শকৌরগত 

উবেে- ১.  

ফস্ত্র র্বল্পয 

উন্নয়বন 

বমার্গতা 

শজাযদাযকযণ 

১.১ শালক 

কর্তিবক্ষয 

র্নকট প্রাপ্ত 

আবফদন 

র্টিবজন 

চাট িাবয ফর্ণ িত  

ভয়ীভায 

ভবধ্য র্নষ্পর্ত্ত   

১.১.১  র্নষ্পর্ত্তকৃত 

শভর্ন 

ছােকযবণয 

সুার্য  

(%) 

 
১২.০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ 

৯৯.৯২% 

প্রার্প্ত-৬২২৩ 

র্নষ্পর্ত্ত-৬২১৮ 

 

১০০ ১২.০০ 

১.১.২ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

শভর্ন ছাে 

ব্যর্তত অন্যান্য 

শফায সুার্য 

(%) 

 
১২.০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ 

৯২.৫৫% 

প্রার্প্ত- ৯৯৪ 

র্নষ্পর্ত্ত-৯২০ 

 

০ ০ 

১.২ ফস্ত্র র্ল্প 

কাযখানা 

র্যদ িন 

১.২.১ 

র্যদ িনকৃত  ফস্ত্র 

র্ল্প কাযখানা 

াংখ্যা ১২.০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৬৬২ ১০০ ১২.০০ 

শকৌরগত 

উবেে- ২. 

ফস্ত্রখাবত 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

  

২.১ কার্যগর্য 

র্ক্ষা  (ফস্ত্র 

প্রবকৌর/ 

প্রমৄর্ি) র্ডগ্রী 

প্রদান 

২.১.১  উত্তীণ ি 

র্ক্ষাথী  

াংখ্যা ১৫.০০ ৩৫২৫ ৩৪৫৫ ৩৩৮৫ ৩৩১৫ ৩২৫০ ৪১৬৮ ১০০ ১৫.০ 

২.২. 

কবরজমূব 

২.২. ১ 

কাচাঁভার 

টাকা 

(রক্ষ) 
০৮.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১২.৫০ ১২.০০ ১১.৫০ ১৬.৫০ 

১০০ ০৮.০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic  

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance  

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয  

ভান (Weight 

of 

performance 

Indicator) 

 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো 

শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খো শস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কাঁচাভার 

যফযা প্রদান 

যফযাকৃত 

২.২. ২ ব্যফহৃত 

কাচাঁভার 

(%) 

 
০৮.০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬.৭৩% 

১০০ ০৮.০০ 

শকৌরগত 

উবেে- ৩. ফস্ত্র 

র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান 

াংর্িি প্রকল্প 

প্রণয়ন ত্বযার্িত 

কযা 

  

৩.১  নতুন 

০৩(র্তন) টি 

প্রকল্প ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারবয় 

শপ্রযণ 

  

৩.১.১  প্রণীত 

নাযায়ণগি 

শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট 

স্থান প্রকল্প 

তার্যখ ০২.০০ 
ভাচ ি, 

২০১৯ 

এর্প্রর, 

২০১৯ 

শভ, 

২০১৯ 

জুন, 

২০১৯ 
- শবেম্বয,২০১৮ 

১০০ ০২.০০ 

৩.১.২ প্রণীত 

জয়পুযাট  

শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তার্যখ 

০২.০০ 

এর্প্রর, 

২০১৯ 

শভ, 

২০১৯ 

জুন, 

২০১৯ 
- - শবেম্বয,২০১৮ ১০০ 

০২.০০ 

৩.১.৩ প্রণীত  

শখ লুৎপয 

যভান শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট, 

কর্ফযাট, 

শনায়াখারী স্থান 

প্রকল্প 

তার্যখ ০২.০০ 

শভ, 

২০১৯ 

জুন, 

২০১৯ 
- - - আগস্ট,২০১৮ ১০০ 

০২.০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic  

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance  

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয  

ভান (Weight 

of 

performance 

Indicator) 

 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো 

শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খো শস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪. শফা 

র্নর্িতকযণাবথ ি 

শস্টকবাল্ডাযবদয 

াবথ আবয়ার্জত 

বা 

৪.১ বায 

আবয়াজন 

৪.১.১ আবয়ার্জত 

বা 

াংখ্যা 

০২.০০ ২ ১ - - - ২ ১০০ ২.০০ 

                                                                                                                                                                             উবভাট= ৬৩.০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড খো 

শস্কায 

(Weighted  

Raw Score) 

অাধাযণ 

 

অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত ভান চরর্তভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েকবকৌরগত উবেেমু 

ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি 

ফাস্তফায়ন 

শজাযদাযকযণ 

ভাঠ ম িাবয়য কাম িারয়মূবয বঙ্গ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন  চুর্ি স্বাক্ষয  

বয়ফাইবট আবরাড 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন  চুর্ি 

স্বাক্ষর্যত 
তার্যখ 

০.৫০ 

২০ জুন, ২০১৮ 
২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - ২০ জুন, ২০১৮ 

১০০ 
০.৫০ 

২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্িয অধ ি-ফার্ল িক 

মুৃ্ল্যায়ন প্রর্তবফদন াংর্িি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ দার্খর 

মুৃ্ল্যায়ন প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত  
তার্যখ 

০.৫০ 

১৭ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২১জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
৭ জানুয়ার্য, ২০১৯ 

১০০ 

০.৫০ 

ভাঠ ম িাবয়য কাম িারবয়য ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন  

চুর্িয অধ ি-ফার্ল িক মুৃ্ল্যায়ন 

প্রর্তবফদন ম িাবরাচনাবন্ত পরাফতিক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ 

পরাফতিক (feedback) 

প্রদত্ত 
তার্যখ ১ 

২৪ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৪ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৮ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৯ শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১৪ জানুয়ার্য, ২০১৯ 

১০০ ১.০০ 

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

ির্ত অন্যান্য র্ফলবয় 

কভ িকতিা/কভ িচার্যবদয জন্য প্রর্ক্ষণ 

আবয়াজন 

আবয়ার্জত প্রর্ক্ষবণয ভয়  
জনঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - ১০৪ 

১০০ ১.০০ 

কাম িির্ত 

কভ ির্যবফ  

শফায ভাবনান্নয়ন 

ই-পাইর্রাং ির্ত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট শডবস্কয ভাধ্যবভ গৃীত 

ডাক ই-পাইর্রাং র্বস্টবভ 

আবরাডকৃত  

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১২ ০ ০ 

ই-পাইর্রাং নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

** 
% 

১ 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

১২ 
০ ০ 

ই-পাইবর ত্র জাযীকৃত *** % 
১ 

৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
১২ 

০ ০ 

দপ্তয/াংস্থা কর্তিক অনরাইন শফা 

চালু কযা 

নুযনতভ একটি নতুন ই-

ার্ব ি চালুকৃত 
তার্যখ 

১ 
১০ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

৩১ ভাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ এর্প্রর, 

২০১৯ 
১০ জানুয়ার্য, ২০১৯ ১০০ ১.০০ 

দপ্তয/াংস্থা  অদীনস্থ 

কাম িারয়মূবয উদ্ভাফনী উবদ্যাগ  

উদ্ভাফনী উবদ্যাগ  ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) মূবয 

ারনাগাদকৃত ডাটাবফজ 

তার্যখ 

১ 
০৩ শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
১৮ শপব্রুয়ার্য, ২০১৯ ৮০ ০.৮০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড খো 

শস্কায 

(Weighted  

Raw Score) 

অাধাযণ 

 

অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত ভান চরর্তভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েকবকৌরগত উবেেমু 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন বয়ফাইবট প্রকার্ত 

ডাটাবফজ অনুমায়ী নুযনতভ 

দুটি নতুন উদ্ভাফনী 

উবদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত  

তার্যখ 

১ 

০৮ এর্প্রর, 

২০১৯ 

২২ এর্প্রর, 

২০১৯ 

০২ শভ, 

২০১৯ 

১৬ শভ, 

২০১৯ 

৩০ শভ, 

২০১৯ 
১৮ শপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 

১০০ 

১.০০ 

র্টিবজি চাট িায ফাস্তফায়ন 
ারনাগাদকৃত র্টিবজি 

চাট িায অনুমায়ী প্রদত্ত শফা 
% 

১ 
৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮১.৭৪ 

১০০ 
১.০০ 

 
শফাগ্রীতাবদয ভতাভত 

র্যফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃত 
তার্যখ 

০.৫০ 
৩১ র্ডবম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৭ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৭ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৮ শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১ জুরাই, ২০১৮ 

১০০ ০.৫০ 

অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

র্নর্দি ভবয়য ভবধ্য 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তকৃত  
% 

০.৫০ 
৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭৫ 

১০০ ০.৫০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূবফ ি 

াংর্িি কভ িচাযীয র্আযএর  ছুটি 

নগদায়নত্র জার্য কযা  

র্আযএর আবদ জার্যকৃত 
% 

 

১ ১০০ ৯০ ৮০ 
- - 

১০০ ১০০ ১.০০ 

ছুটি নগদায়নত্র জার্য কযা 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ 

- - 
১০০ ১০০ ১.০০ 

আর্থ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত  কাম িক্রবভয 

উন্নয়ন 

র্ত্রক্ষীয় বায় অর্ডট 

আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয জন্য 

সুার্যকৃত 

% 

১ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

০ ০ ০ 

অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃত % 
১ 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
০ ০ ০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ 

তার্রকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পর্ত্তয 

ারনাগাদকৃত তার্রকাকৃত 
তার্যখ 

১ 
০৩ শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
২৬ নববম্বয, ২০১৮ 

১০০ 

১.০০ 

অস্থাফয ম্পর্ত্তয 

ারনাগাদকৃত তার্রকা  
তার্যখ 

১ 
০৩ শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫ 

শপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
২৬ নববম্বয, ২০১৮ 

১০০ 

১.০০ 

ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন 
ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

ফাস্তফার্য়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৭.৯৯ ৯৭.৯৯ ১.৯৬ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত 

উবেে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অজিন 

(Achievement) 

খো শস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড খো 

শস্কায 

(Weighted  

Raw Score) 

অাধাযণ 

 

অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত ভান চরর্তভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েকবকৌরগত উবেেমু 

অব্যফহৃত/অবকবজা মানফান 

র্ফদ্যভান নীর্তভারা অনুমায়ী 

র্নষ্পর্ত্তকযণ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত তার্যখ 

১ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ১.০০ 

ফবকয়া র্ফদুযৎ র্ফর র্যবাধ কযা র্ফদুযৎ র্ফর র্যবার্ধত % 
১ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 
১০০ ১.০০ 

শূন্য বদয র্ফযীবত র্নবয়াগ প্রদান র্নবয়াগ প্রদানকৃত াংখ্যা 
১ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৮৬ 
১০০ ১.০০ 

জাতীয় শুিাচায 

শকৌর  তথ্য 

অর্ধকায 

ফাস্তফায়ন 

শজাযদাযকযণ 

 

জাতীয় শুিাচায কভ ির্যকল্পনা  

র্যফীক্ষণ কাঠাবভা ফাস্তফায়ন 

**** 

বত্রভার্ক প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 
াংখ্যা 

১ 
৪ ৩ - - - ৪ 

১০০ ১.০০ 

জাতীয় শুিাচায 

কভ ির্যকল্পনা  র্যফীক্ষণ 

কাঠাবভায অন্তভূ িি রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফার্য়ত 

% 

০.৫০ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮১ ৮১ ০.৪১ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

কর অনরাইন শফা তথ্য 

ফাতায়ন াংবমার্জত  
% 

০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ 
- - ১০০ 

১০০ ১.০০ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % 
০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ 

- - ১০০ 
১০০ ১.০০ 

 

দপ্তয/াংস্থায ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়ন  

বয়ফাইবট প্রকা 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

বয়ফাইবট প্রকার্ত 
তার্যখ 

০.৫০ 
১৮ অবটাফয, 

২০১৮ 

৩১ 

অবটাফয, 

২০১৮ 

১৫ নববম্বয, 

২০১৮ 

২৯নববম্বয, 

২০১৮ 

০৬ র্ডবম্বয, 

২০১৮ 
১৭ অবটাফয, ২০১৮ 

১০০ 

০.৫০ 

উবভাট= ২০.৬৭ 

শভাট অজিন (Composite Score)= ৮৩.৬৭ 
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৫.৭ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাবদয নাভ  শমাগাবমাবগয নম্বয:  
 
 

৫.৭.১ প্রধান কাম িারয়: 
 
[ 

ক্র: নাং নাভ  দফী াখায নাভ      ও  -     ছর্ফ 

১ জনাফ র্দরী কুভায াা 

ভার্যচারক (অর্তর্যি র্চফ) 
 

 

৯১৩৮৬৬১ 

dg@dot.gov.bd 

 

২ জনাফ ড. নার্ছভা আকতায 

র্যচারক (উর্চফ)  

র্যকল্পনা  

উন্নয়ন াখা 

  প্রান াখা 

 (অ: দা:)  

৫৫০১২৩০৩ 

nasima1972@yahoo.co

m.au 

  

৩ জনাফ শভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভআই াখা 

 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.co

m 

 

৪ জনাফ শভা: াইপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

ফাস্তফায়ন াখা ৯১১৪২০৯ 

saifurmurad@yahoo.c

om 
 

৫ জনাফ শভাাম্মদ আরভ শযজা 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা  

উন্নয়ন 

৯১১৩৭৭০ 

ddplanning@dot.gov.b

d 
 

৬ জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

প্রান াখা ৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
 

৭ জনাফ রায়রা ইয়ার্পয 

উ-র্যচারক  

(জর্য  র্যাংখ্যান) 

জর্য  

র্যাংখ্যান াখা 

৮১৮৯৪৫১ 

lailayeafir2013@gmail.

com 
 

৮ জনাফ শভা: র্নজাভ উর্েন 

উ- র্যচারক  (কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন াখা ৯১১১১০৯ 

nizamad12@yahoo.co

m  

৯ জনাফ র্নযিন কুভায শদফনাথ 

প্রবকৌরী 

র্যকল্পনা াখা ৯১৩৩৬৬৯ 

xenniranjan 

@yahoo.com 
 

১০ জনাফ এভ, আবু াদাত াবয়ভ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা াখা ৫৫০১৩২০৩ 

dotplanning2014@yah

oo. 

com  
 

১১ জনাফ এ. শক. এভ যার্জবুয 

যভান 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

(প্রান) (অ: দা:) 

ফাবজট  র্াফ 

াখা 

৫৫০১৩২০২ 

adadmin@dot.gov.bd 
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ক্র: নাং নাভ  দফী াখায নাভ      ও  -     ছর্ফ 

১২ জনাফ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

ফাস্তফায়ন াখা ৯১১৯৮৩৭ 

mohadeb29@yahoo.co

m 

 

১৩ জনাফ শভা: ভাপৄজুয যভান 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা াখা  ৯১১৩৫৩৫ 

mahfujurrahman58@ 

yahoo.com 
 

১৪ জনাফ যাজু আবভদ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন াখা ৯১১৩৪১৫ 

rajuahamed.te@gmail.c

om 

 

১৫ জনাফ র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

জর্য  

র্যাংখ্যান াখা 

৮১৮৯১৩৪ 

Stat.officer@dot.gov.b

d 

 

১৬ জনাফ শভা: আপ্তাফ উর্েন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভআই াখা ৮১৮৯৮৪৯ 

adimplement@dot.gov

.bd 

 

১৭ জনাফ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর 

ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

জর্য  

র্যাংখ্যান াখা 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail. 

com 

 
 

১৮ জনাফ পর্যদা ইয়াছর্ভন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভআই াখা 

 

৫৫০১২১৬৬ 

foridayesmin707@gm

ail. 

com 

 

 

১৯ জনাফ শভা: আযাপাত শাবন 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

প্রান াখা ৫৫০১১৯৬২ 

arafathurp@gmail.co

m 

 

 

৫.৭.২ প্রকল্প র্যচারকগণ: 

 

ক্র: নাং নাভ  দফী প্রকবল্পয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: ভর্নরুজ্জাভান খাঁন 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

শখ শযানা শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

শগাারগি স্থান ীল িক প্রকল্প  

০১৬১১-৮০৪৬১৬ 

২ জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-র্চফ  প্রকল্প  র্যচারক 

ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী স্থান ীল িক প্রকল্প, 

ফর্যার 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

৩ জনাফ শখনচান 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক  

(অ: দা:) 

শবারা শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক 

প্রকল্প 

০১৯১৮-৮৯৮৭৯৯ 
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ক্র: নাং নাভ  দফী প্রকবল্পয নাভ শমাগাবমাগ 

৪ জনাফ শভা: র্নজাভ উর্েন  

উর্যচারক (কার্যগর্য)  প্রকল্প 

র্যচারক (অ: দা:)  

শখ যাবর শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

ভাদাযগি, জাভারপুয স্থান ীল িক প্রকল্প 

০১৯১২-৫৭৩৮৮৬ 

৫ জনাফ শভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

ড. এভ. এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয স্থান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

৬ জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান)  প্রকল্প   

র্যচারক (অ: দা:) 

শখ ার্না শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

শভরাি, জাভারপুয স্থান ীল িক প্রকল্প 

০১৭০৮-৩০২৪৩৭ 

৭ জনাফ শভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

ীদ  কাভরুজ্জাভান শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

ভািা স্থান ীল িক প্রকল্প, নগাঁ 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

৮ জনাফ ড. নার্ছভা আকতায 

র্যচারক (র্যকল্পনা  উন্নয়ন ) 

 প্রকল্প  র্যচারক (অ: দা:) 

শফগভ আর্ভনা ভনসুয শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্স্টটিউট, কার্জপুয, 

র্যাজগি স্থান ীল িক প্রকল্প  

১৯৩৬-৮২২৯৯৭ 

৯ জনাফ শভা: াইপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  

প্রকল্প  র্যচারক (অ: দা:) 

সুনাভগি শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৭১৬-৪৩৫৯৬২ 

১০ জনাফ শভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  

প্রকল্প  র্যচারক (অ: দা:) 

পর্যদপুয শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৭১৫-০২৭৪৪৮ 

১১ জনাফ এ.এভ শভাতাবয শাবন 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক  

র্বরট শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক 

প্রকল্প 

০১৭১১-৭৮৮৬৯১ 

১২ জনাফ এ.এভ. শভাতাবয শাবন 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক  

 শখ যাবর শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

র্বরট স্থান ীল িক প্রকল্প  

০১৭১১-৭৮৮৬৯১ 

১৩ জনাফ শভা: আাদ উল্যা 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

রারভর্নযাট শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ 

১৪ জনাফ শভা: আাদ উল্যা 

উ-র্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

(অ: দা:) 

শখ ার্না শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

র্ফচয, ভাদাযীপুয স্থান ীল িক প্রকল্প 

০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ 

১৫ জনাফ শভা: ভাবুবুর ইরাভ 

মৄগ্মর্চফ  প্রকল্প র্যচারক 

 

র্ফদ্যভান ৭টি শটক্সটাইর শবাবকনার 

ইনর্স্টটিউবটয উন্নয়ন  নতুন ৬টি শটক্সটাইর 

শবাবকনার ইনর্স্টটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প 
 

 

০১৭১১-৫৮২৪৪২ 

 

৫.৭.৩ র্ফবাগীয় কাম িারয়: 

 

ক্র: নাং নাভ  দফী ঠিকানা শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: আাদুজ্জাভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  

র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, যাজাী ০১৭৮১-৩৩৯৮৮৯ 

২ জনাফ শভা: জায়দুর ক প্রধান  
 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 
 

র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ঢাকা ০১৭১৮-৮৭৮০৩৩ 
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ক্র: নাং নাভ  দফী ঠিকানা শমাগাবমাগ 

৩ জনাফ শভা: র্নজাভ উর্েন 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, খুরনা ০১৭১৯-৮৫১১১২ 

৪ জনাফ এ,র্ফ,এভ াইপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, চট্টগ্রাভ ০১৭৭৫-৪৫৭৭৭৮ 

 

৫.৭.৪ শজরা কাম িারয়:  
 

 

ক্র: নাং নাভ  দফী ঠিকানা শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: লুৎপয যভান 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য)  

শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, টাাংগাইর ০১৭৪০-৮৫৪০৪৪ 

২ জনাফ শভা: পয়ার কফীয 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য)  

শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, াফনা ০১৭৪৯-২৪১৪৩৬ 

৩ জনাফ পজবর যাব্বী যাগ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, গাজীপুয ০১৮১৮-৩৮৮৬৪৯ 

৪ জনাফ মুাম্মদ ছার্ভদুর ক 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নাযায়ণগি ০১৮১৪-৩০০০৮৬ 

৫ জনাফ শভা: ার্ভদুর ক 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) (অ:দা:) 

শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নযর্াংদী ০১৭৯০-২৫৯৬২০ 

 

৫.৭.৫ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 
 

ক্র: নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ আরাউর্েন খর্রপা 

অধ্যক্ষ 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা ০১৭১৫-১৯৯১৯৪ 

২ জনাফ শভা: ইভাইর শভাল্লা 

অধ্যক্ষ 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

চট্রগ্রাভ 

০১৯৫৪-৫২৭২১৮ 

৩ জনাফ এ,শক,এভ পজলুর ক 

অধ্যক্ষ 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

শনায়াখারী 

০১৯১১-৩৭৪৪৩৭ 

৪ জনাফ শভা: ভর্জবুয যভান 

অধ্যক্ষ 

ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ফর্যার 

০১৭১৮-০২৩৯৭০ 

৫ জনাফ শভা: আব্দুর ভর্জদ 

অধ্যক্ষ 

ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, টাাংগাইর 

০১৭২১-০৮৬০৩২ 

৬ জনাফ শভা: ভর্বুর ইরাভ 

অধ্যক্ষ 

শখ কাভার  শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, র্ঝনাইদ 

০১৭৪৬-৫৪১৯১৯ 

 

 

৭ 

 

জনাফ শভা: আরী আভদ 

অধ্যক্ষ 
 

ড. এভ.এ. য়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 
 

 

০১৭১৮-৪১৬৩৫২ 
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৫.৭.৬ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: 

 

ক্র: নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ ভভতাজ উর্েন আবভদ 

অধ্যক্ষ 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয ০১৫৫৮-৩৩৭৯৮৬ 

২ জনাফ শভা: পারুক আবভদ 

অধ্যক্ষ (অ:দা:)  

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ 

 

০১৭১৫-৫৮২৯০৮ 

 

৩ জনাফ স্বন কুভায শফা 

অধ্যক্ষ (অ:দা:) 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, যাংপুয ০১৭১২-৯৪২৬৭৫ 

৪ জনাফ শভা: আর্তকুয যভান  

অধ্যক্ষ (অ:দা:) 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, নাবটায ০১৭১২-১৮৭১৪৮ 

৫ জনাফ শভা: আব্দুর কাবদয শফাযী 

অধ্যক্ষ  (অ:দা:) 

ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী, ফর্যার 

০১৭২৭-৯৬৪৩০৩ 

 

৬ জনাফ শভা: র্নজাভ উর্েন 

অধ্যক্ষ (অ:দা:) 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, রফণচযা, খুরনা ০১৭১৯-৮৫১১১২ 

৭  জনাফ তানর্জনা তার্ভনা শতাপা 

অধ্যক্ষ (অ:দা:) 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর ০১৬৭৪-০৬৭১৩৪ 

 

৫.৭.৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট :  

 

ঢাকা র্ফবাগ-১৩টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: শভায়াবজ্জভ শাবন 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, পর্যদপুয ০১৭১৬-৯২২৪৪৩ 

২ জনাফ শভা: ইভদাদুয যভান 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, র্কবাযগি ০১৯১৭-০০২৭০২ 

৩ জনাফ শভা: আর্ভনুর ক 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, ভার্ণকগি ০১৭১২-০২৭৪০৩ 

৪ জনাফ শভাজাবম্মর ক 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, ভয়ভনর্াং ০১৭১৭-৩৬৯৯৭২ 

৫ জনাফ তা কুভায র্ফো 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, টাাংগাইর ০১৭১২-২৪৯১৯৫ 

৬ জনাফ শভাজাবম্মর ক 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ: দা:) 

টির্বআই, গপযগাঁ, ভয়ভনর্াং ০১৭১৭-৩৬৯৯৭২ 

৭ জনাফ া শভা: য়ারী উল্লা 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, ভাদাযীপুয ০১৫৫৭-২৪৫৩৪৯ 

৮ জনাফ শভাাম্মদ শাযাফ শাবন 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, জাভারপুয    ০১৭২৭-২৮০৮৬৯ 

৯  জনাফ শভা: শযজাউর কর্যভ 

সুার্যনবটনবডন্ট  

টির্বআই, শগাারগি ০১৭১৮-৬৯০৯০৯ 

১০ জনাফ ভামুদুর াান  

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, মুর্িগি ০১৭১৮-০৬৯৯৯২ 
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ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১১ জনাফ শভা: ার্ভদুর ক 

 সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, নযর্াংদী ০১৭১৮-৬৭০৬১১ 

১২ জনাফ মুাম্মদ ছার্ভদুর ক 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, নাযায়ণগি ০১৮১৪-৩০০০৮৬ 

১৩ জনাফ পজবর যাব্বী যাগ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, গাজীপুয ০১৮১৮-৩৮৮৬৪৯ 

 

 

চট্টগ্রাভ র্ফবাগ -০৯টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: যর্পকুর ইরাভ 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, রক্ষীপুয ০১৭১২-৫৬০৯৫৭ 

২ জনাফ শভা: ভাপতুন আরভ 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, র্ফ-ফার্েয়া ০১৭১৩-০৬৮৯৯৯ 

৩ জনাফ এ,র্ফ,এভ, াইপৄয যভান 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, চট্টগ্রাভ ০১৭৭৫-৪৫৭৭৭৮ 

৪ জনাফ শভা: আফদুর আউয়ার 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, কুর্ভল্লা ০১৮১৮-৪৫৮০৫১ 

৫ জনাফ শভা: র্পউর আরভ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, যাঙ্গাভাটি ০১৭১২-৮৮৩৫০০ 

৬ জনাফ শভা: শযজাউর কর্যভ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, ফািযফান ০১৮১৯-০৮৭৭৭৬ 

৭ জনাফ শভা: জর্ভ উর্েন 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, খাগোছর্ে ০১৮২০-৩০৬৮০১ 

৮ জনাফ শভা: শভাজাবম্মর ক 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, শনায়াখারী ০১৭২১-০৪৬১৭৩ 

৯ জনাফ র্ফের্জৎ দা 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, কক্সফাজায ০১৭৪৮-৭৮৩৫০৯ 

 

 

যাজাী র্ফবাগ -০৮টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: শভববুল্লা 

সুার্যনবটনবডন্ট  

টির্বআই, চাঁাইনফাফগি ০১৭১১-৯৪১১৫১ 

২ জনাফ কাজী শভাস্তার্পজুয যভান 

সুার্যনবটনবডন্ট 

টির্বআই, নগাঁ ০১৭১৭-৭০২১৬৭ 

৩ জনাফ শভা: যর্পকুর ইরাভ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, াফনা - 

৪ জনাফ শভা: আাদুর ক কাজী 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, ফগুো ০১৭৩০-৯৬০৪২৮ 

৫ জনাফ বচতন্য যকায 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:)  

টির্বআই, র্যাজগি ০১৭১৯-৪৩৬১২৫ 
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ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

৬ জনাফ শভা: আবুর কারাভ আজাদ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:)  

টির্বআই, নাবটায  ০১৭১২-১৫২৯২৪ 

৭ জনাফ শভা: ার্নুয যভান 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, যাজাী ০১৭১২-০৫১৯২৬ 

৮ জনাফ শভা: আবুর কারাভ আজাদ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:)  

 টির্বআই, যাভাইগার্ছ, নাবটায  ০১৭১২-১৫২৯২৪ 

 

 

খুরনা র্ফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ শভা: র্নজাভ উর্েন 

সুার্যনবটনবডন্ট  

টির্বআই, খুরনা ০১৭১৯-৮৫১১১২ 

২ জনাফ অনুভ কুভায শদফনাথ 

সুার্যনবটনবডন্ট  

টির্বআই, মবায ০১৬৭৩-৯৫০৪৪০ 

৩ জনাফ শভা: যনজু র্ভয়া 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, ফাবগযাট ০১৭৩৮-০৬১২৫০ 

৪ জনাফ র্নর্খর চন্দ্র শঘাল 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:)  

টির্বআই, কুর্িয়া ০১৭৪৬-৭৪৪৯৩৯ 

 

 

যাংপুয র্ফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ 

১ জনাফ তাবযা শফগভ র্র্েকা 

সুার্যনবটনবডন্ট  

টির্বআই, ঠাকুযগাঁ ০১৭১৯-৫১১৮৪১ 

২ জনাফ শভা: শভাজাপপয শাবন 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, যাংপুয ০১৭১২-৩০৮৮৭৫ 

৩ জনাফ শভা: তাজুর ইরাভ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, র্দনাজপুয ০১৭১৪-৬৯৭৩২৪ 

৪ জনাফ এ,শক,এভ, মুব িদুয যীদ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, গাইফান্ধা ০১৯১১-৫৩৯৭৪৫ 

 

 

ফর্যার র্ফবাগ- ০৪টি 

ক্রঃ নাং নাভ  দফী প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ শমাগাবমাগ  

১ জনাফ শভা: জার্কয শাবন 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, ফযগুনা ০১৭৪৩-৯১৬৭৯৮ 

২ জনাফ এইচ,এভ নার্য উর্েন 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, টুয়াখারী ০১৭১৪-৯৩৩৭৮২ 

৩ জনাফ শভা: শযবদায়ান আবম্মদ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:) 

টির্বআই, ঝারকাঠি ০১৭১২-৯৯৩৪৪০ 

৪ জনাফ শভা: গাতুর আরভ 

সুার্যনবটনবডন্ট (অ:দা:)  

   টির্বআই, র্বযাজপুয ০১৭৪১-৩৪২০১৮ 

 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

71 

 

 

    ৫.৮ র্টিবজন চাট িায: 

    প্রার্তষ্ঠার্নক শফা (প্রান াখা): 
 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ, রুভ 

নম্বয, শজরা /উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায 

শকাড,অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

অনুবভাদন াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য 

শচকর্রস্ট অনুমায়ী 

কাগজ ত্র  

 র্ফনা মূবল্য জনাফ এ,শক,এভ, যার্জবুয 

যভান 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য)(প্রা:(অ:দা:) 

রুভ নাং-১০ 

ই-শভইর-

textiledepartment01
@gmail.com 

ই-শভইর-

admin@dot.gov.bd 
   শপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

২ দ সৃর্ি াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয় 

শপ্রযবণয জন্য শচকর্রস্ট 

অনুমায়ী কাগজ ত্র 

 র্ফনা মূবল্য 

৩ দ র্ফলুপ্ত, নতুন দ 

অন্তিভূিকযণ াংক্রান্ত 

প্রস্তাফ 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য 

শচকর্রস্ট অনুমায়ী 

কাগজ ত্র  

 র্ফনা মূবল্য 

৪  র্নবয়াগ,র্নবয়াগর্ফর্ধ 

প্রনয় , র্যফতিন, 

র্যফধ িন  

াংবাধবনয প্রস্তাফ 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য 

শচকর্রস্ট অনুমায়ী 

কাগজ ত্র 

 র্ফনা মূবল্য 

৫ কভ িকতিাবদয ফদর্র 

াংক্রান্ত প্রস্তাফ 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ০৭ কভ ির্দফ 

াংর্িি প্রর্তষ্ঠান/ াখায 

চার্দা ত্র 

 র্ফনা মূবল্য শভা: আযাপাত শাবন 

কাযী র্যচারক 

(প্রান), রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-arafathurp 

@gmail.com 

শপান:০২৫৫০১১৯৬২ 

৬ কভ িচাযীবদয ফদর্র 

াংক্রান্ত কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ০৭ কভ ির্দফ 

াংর্িি প্রর্তষ্ঠান/ াখায 

চার্দা ত্র 

 র্ফনা মূবল্য 

৭ ভার্ক প্রর্তবফদন প্রর্তভাবয ০২ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

চার্দা ত্র 

 র্ফনা মূবল্য 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ, রুভ 

নম্বয, শজরা /উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায 

শকাড,অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮ কভ িকতিায  র্ফরুবি 

শৃঙ্খরা জর্নত 

কাম িক্রভ র্ফবাগীয় 

ভাভরা  আর্র 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১০ কভ ির্দফ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য 

চার্দা ত্র 

 র্ফনামূবল্য জনাফ   শভা: আযাপাত 

শাবন  

কাযী র্যচারক 

(প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail. 

com 

     শপান: ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ ৯ কভ িচাযীবদয র্ফরুবি 

শৃঙ্খরা জর্নত 

কাম িক্রভ র্ফবাগীয় 

ভাভরা  আর্র 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১০ কভ ির্দফ 

াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

 র্ফনামূবল্য 

১০ অবযন্তযী   

বফবদর্ক প্রর্ক্ষণ 

াংক্রান্ত  মাফতীয় 

কাম িাফরী 

প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

 র্ফনামূবল্য 

১১ কভ িকতিাবদয ফার্ল িক 

শগানীয় অনুবফদন 

াংগ্র  াংযক্ষণ 

দার্খবরয য ৭ 

কভ ির্দফ 

ফার্ল িক শগানীয় 

অনুবফদন পযভ 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 
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ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ, রুভ 

নম্বয, শজরা /উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায 

শকাড,অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২  কভ িচাযীবদয ফার্ল িক 

শগানীয় অনুবফদন 

াংগ্র  াংক্রান্ত 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম িাফরী 

দার্খবরয য ৭ 

কভ ির্দফ 

 

ফার্ল িক শগানীয় 

অনুবফদন পযভ 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য ঐ ঐ 

১৩ র্ফর্বন্ন শস্টনার্য  

ভারাভার ক্রয় 

দযবত্র উবল্লর্খত 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী  

র্ফর্বন্ন াখা বত প্রাপ্ত 

চার্দা ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 

১৪ াংগ্র, াংযক্ষণ  

র্ফ    য মাফতীয় 

কাম িাফরী 

তাৎক্ষর্ণক 

যফযা 

াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 

১৫ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

যাজস্বখাতভূি 

মানফান ক্রয় 

তাৎক্ষর্ণক 

জ্বারানী যফযা  

অনুবভার্দত টিএেই  র্ফনামূবল্য 

১৬ জ্বারানী প্রদান র্ফর 

র্যবাধ, গােী 

র্যচারনা  

যক্ষণাবফক্ষবণয 

মাফতীয় কাম িাফরী 

গােী ক্রয়/ 

শভযাভত (দযবত্র 

উবল্লর্খত  

ভয়ীভা  

অনুমায়ী) 

গােী চারবকয চার্দা 

ত্র 

 র্ফনামূবল্য জনাফ এ,শক,এভ, যার্জবুয 

যভান 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) (প্রা:(অ:দা:) 

রুভ নাং-১০, ই-শভইর-

textiledepartment01

@gmail.com 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ ১৭ অর্ধদপ্তবযয ব্যফহৃত 

কর প্রকায 

আফাফত্র যফযা  

দযবত্র উবল্লর্খত 

ভয়ীভা  

অনুমায়ী 

াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 
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ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ, রুভ 

নম্বয, শজরা /উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায 

শকাড,অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ইবভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮ অর্ধদপ্তবযয কর 

প্রকায মানফান 

শভযাভবতয ব্যফস্থা 

কযা 

তাৎক্ষ  ক গােী চারবকয চার্দা 

ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য  

 

ঐ 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১৯ কর্ম্পউটায, 

পবটাকর্ শভর্ন, 

ডুর্লবকটিাং শভর্ন, 

পযাক্স শভর্ন 

শভযাভত  

তাৎক্ষ  ক াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 

২০ প্রাপ্যতা অনুমায়ী 

অর্ধদপ্তবযয ৪থ ি 

শে  য  কভ িচাযীবদয 

জুতা, ছাতা, 

ীতকারীন শাাক, 

গ্রীষ্মকারীন শা  ক 

ক্রয়  যফযাবয 

ব্যফস্থা কযা 

দযবত্র উবল্লর্খত 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী  

াংর্িি াখায চার্দা 

ত্র 

াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনামূবল্য 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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                   (প্রান     ): 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: নাং শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/আবফ

দন পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

১ অর্জিত ছুটি  (ক) নন-

শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(ক) যকায র্নধ িার্যত 

পযবভ আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদ পযভ 

নম্বয- ২৩৯৫) প্রধান 

র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা 

কর্তিক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রর্তবফদন 

(শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয শক্ষবত্র), 

প্রার্প্ত স্থান: ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয। 

(গ) নন শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয শক্ষবত্র: 

র্নয়ন্ত্রণকাযী কভ িকতিা 

কর্তিক চাকর্য ফইবয়য 

ছুটিয র্াফ 

প্রার্প্তয স্থান: র্নজ 

কভ িস্র  

 জনপ্রান 

ভন্ত্রারবয়য 

বয়ফ াইট/ 

াংর্িি 

 প্রর্তষ্ঠাবনয 

শস্টায 

র্ফনা মূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন 

কাযী র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail.co

m 

      শপান: ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
শপান:৮১৮৯০১৪ 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

২ অর্জিত ছুটি (ফর্ঃ 

ফাাংরাবদ) এয 

সুার্য 

(ক) নন-

শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(ক) যকায র্নধ িার্যত 

পযবভ আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদভ পযভ নম্বয- 

২৩৯৫) প্রধান র্াফ 

যক্ষণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয শক্ষবত্র), 

প্রার্প্ত স্থান; র্াফযক্ষণ 

কভ িকতিায কাম িারয়। 

(গ) র্নয়ন্ত্রনকাযী কভ িকতিা 

কর্তিক চাকর্য ফইবয়য 

ছুটিয র্াফ। প্রার্প্তয স্থান: 

র্নজ কভ িস্র।  

(ঘ) ব্যার্িগত কাযন:  

যকার্য কভ িকতিাবদয                                  

র্ফবদ ভ্রভবনয আবফদন 

ত্র প্রার্প্তস্থান: বয়ফাইট 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

 র্ফনামূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন, কাযী র্যচারক 

(প্রান), রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail.com 

    শপান: ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক 

(প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
শপান:৮১৮৯০১৪ 

 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

৩ োর্ন্ত  র্চত্ত 

র্ফবনাদন ছুটি 

(ক) নন-

শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

ক) াদা কাগবজ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদভ পযভ নম্বয- 

২৩৯৫) প্রধান র্াফ 

যক্ষণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয শক্ষবত্র), 

প্রার্প্ত স্থান; র্াফযক্ষণ 

কভ িকতিায কাম িারয় 

(গ) নন শগবজবটড 

কভ িচাযীয জন্য : 

র্নয়ন্ত্রণকাযী কভ িকতিা 

কর্তিক চাকর্য ফইবয়য 

ছুটিয র্াফ  

প্রার্প্তয স্থান: র্নজ 

কভ িস্র  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফনা মূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন 

কাযী র্যচারক(প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail.com 

     শপানঃ ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
শপান:৮১৮৯০১৪ 

 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন পযভ 

প্রার্প্ত স্থান 

শফামূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

৪ াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফর বত অর্গ্রভ 

ভঞ্জুযী 

(ক) নন-শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

শক্ষবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(ক) র্নধ িার্যত পযবভ 

(ফাাংরাবদভ পযভ নম্বয- 

২৬৩৯)  র্াফ যক্ষণ 

কভ িকতিা কাম িারয়, ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয়  

(খ) াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফবর ফ িবল 

জভাকৃত অবথ িয র্াফ 

র্ফফযনী (প্রধান 

র্াফযক্ষণ কভ িকতিা 

কর্তিক প্রদত্ত) (মূর কর্, 

ভঞ্জুর্য আবদ জাযীয য 

শপযতবমাগ্য) 

 র্ফনামূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন 

কাযী র্যচারক(প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail.com 

     শপানঃ ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
শপান:৮১৮৯০১৪ 

 

৫ চাকযী স্থায়ীকযণ (ক) নন-শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয শক্ষবত্র 

০৫ কাম ির্দফ 

(খ) শগবজবটড 

কভ িকতিাবদয শক্ষবত্র 

০৫ কাম ির্দফবয 

ভবধ্য   প্রার্নক 

ভন্ত্রণারবয় শপ্রযণ 

কযা য়। 

ারনাগাদ ফার্ল িক 

শগানীয় প্রর্তবফদন ( 

বদান্নর্তয শক্ষবত্র ০১ 

ফছয এফাং যাযর্য 

র্নবয়াগ এয শক্ষবত্র ০২ 

ফছবযয এর্আয) 

 র্ফনামূবল্য 

mailto:stat@dot.gov.bd


 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

79 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন পযভ 

প্রার্প্ত স্থান 

শফামূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

৬ আফার্ক  দাপ্তর্যক 

শটর্রবপান াংবমাগ 

এয সুার্য  

০৩ কাম ির্দফবয 

ভবধ্য আবফদন 

অগ্রগাভী কযা য়। 

(ক) ভর্িত যকাযী 

শটর্রবপান নীর্তভারা -

২০০৪ এয র্নধ িার্যত ছবক 

আবফদন। 

ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয 

বয়ফ াইট 

র্ফনা মূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন 

কাযী র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail. 

com 

     শপানঃ ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
শপান:৮১৮৯০১৪ 

৭ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

গৃর্নভ িাণ ঋণ এয 

সুার্য 

০৩ কাম ির্দফ (ক) াদা কাগবজ আবফদন 

(খ) শম জর্ভবত গৃ র্নভ িাণ 

/শভযাভত কযা বফ শ 

জর্ভয দর্রর/ফায়নাত্র  

(গ) ১৫০ টাকায নন-

জুর্ডর্য়ায স্টযাবম্প 

অর্ঙ্গকায নাভা  

(ঘ) মথামথ কর্তিবক্ষয 

সুার্য 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফনামূবল্য 

৮ কভ িচাযীবদয 

শভাটযমান ক্রয় এয 

অর্গ্রভ সুার্য  

৬  কাম ির্দফ ক) াদা কাগবজ আবফদন 

 (খ) আবফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন-জুর্ডর্য়ার 

স্টযাবম্প অর্ঙ্গকায নাভা  

(ঘ) শভাটয াইবকর 

র্ফক্রয়কাযীয 

অর্ঙ্গকাযনাভা 

 র্ফনামূবল্য 

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন পযভ 

প্রার্প্ত স্থান 

শফামূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

৯ কভ িচাযীবদয 

কর্ম্পউটায ক্রয় এয 

অর্গ্রভ সুার্য 

৬ কাম ির্দফ (ক)াদা কাগবজ আবফদন 

 (খ) আবফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন-জুর্ডর্য়ার 

স্টযাবম্প অর্ঙ্গকায নাভা  

 র্ফনামূবল্য জনাফ শভা: আযাপাত 

শাবন 

কাযী র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-১১ 

ই-শভইর-

arafathurp@gmail. 

com 

     শপানঃ ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-

ddsurvey-

stat@dot.gov.

bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১০ কভ িচাযীবদয 

অনুকূবর ফাা ফযাে 

এয সুার্য  

০৩  কাম ির্দফবয 

ভবধ্য আবফদন 

অগ্রগাভী কযা য় 

(ক) যকার্য ফাা ফযাে 

নীর্তভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

র্নযধার্যত পযবভ আবফদন 

(খ) মূর শফতবনয প্রতযয়ন  

ত্র ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্াফ 

াখা 

 র্ফনামূবল্য 

১১ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

বদান্নর্ত 

(ক) কভ িকতিাবদয 

প্রস্তাফ শপ্রযবণয 

শক্ষবত্র:১৫ কভ ির্দফ 

(খ) কভ িচাযীবদয 

আবদ প্রদাবনয 

শক্ষবত্র ১৫  

কভ ির্দফ 

প্রবমাজয শক্ষবত্র 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ফা 

ফাাংরাবদ যকাযী 

কভ িকর্ভবনয শচকর্রি 

অনুমায়ী কাগজত্র 

 র্ফনামূবল্য 

১২ শনন াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম িক্রভ 

গ্রণ 

ঐ অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয আতাধীন 

কাম িারয়/প্রর্তষ্ঠানমূ 

বত। 

অনরাইন 

এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য 

mailto:stat@dot.gov.bd
mailto:stat@dot.gov.bd
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              (         ): 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয বফ িাচ্চ 

ভয় 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ প্রার্প্ত 

স্থান 

শফামূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দর্ফ,রুভ নম্বয, 

শজরা /উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ইবভইর 

উিিতন কভ িকতিায 

দর্ফ,রুভ নম্বয, শজরা 

/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান 

 ইবভইর 

১ র্যচারন ফাবজট 

প্রাক্করন  প্রবক্ষণ 

প্রস্তুত ফা াংবার্ধত 

পূফ িফতী অথ ি ফছবযয 

ভবধ্য প্রাপ্ত চার্দায 

শপ্রর্ক্ষবত 

 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয 

আতাধীন 

কাম িারয় 

/প্রর্তষ্ঠানমূ  

অনরাইন 

এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য জনাফ এ,শক,এভ, যার্জবুয 

যভান 

কাযী র্যচারক (কার্যগর্য) 

(প্রা:)(অ:দা:) রুভ নাং-১০ 

ই-শভইর-

textiledepartment01@g

mail.com 

শপানঃ ০২৫৫০১৩২০২ 

 

জনাফ শভা: আব্দুয 

যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

২ র্যচারন ফাবজট 

র্ফবাজন 

ফাবজট ফযাে প্রার্প্তয 

য র্ত্র কভ ির্দফবয 

ভবধ্য 

 

অনরাইন 

এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য 

৩ র্যচারন  ফাবজট 

এয ব্যয় র্ফফযণী 

অথ িফছবযয ভবধ্য এফাং 

প্রাপ্ত বত্রয ভয়ীভা 

অনুমায়ী প্রর্ত ভাবয ৫ 

কভ ি র্দফবয ভবধ্য 

অনরাইন 

এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য 

৪ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  এয 

অধীনস্থ কাম িারয়/ 

প্রর্তষ্ঠানমূবয অর্ডট 

আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত 

কযবণয কাম িক্রভ গ্রণ 

৫ কভ ির্দফবয ভবধ্য 

এফাং প্রাপ্ত বত্রয 

ভয়ীভা  

ঐ র্ফনামূবল্য 

৫ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

মাফতীয় র্ফর প্রস্তুত 

৫ কভ ির্দফবয ভবধ্য          

        

ত্র র্ফবরয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য 

 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:stat@dot.gov.bd
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প্রার্তষ্ঠার্নক শফা (জর্য  র্যাংখ্যান াখা):  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফায  মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত 

াখায নাভদার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শপান নম্বয  ই-

শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিা দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার শপান 

নম্বয  ই-শভইর 

১ জাতীয় াংবদয 

ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত 

স্থায়ী কর্ভটি চার্ত 

তথ্য ফা প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০১-৮১৮৯১৩৪  

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.g

ov.bd 

জর্য  র্যাংখ্যান াখা 

(রায়রা ইয়ার্পয) 

উ-র্যচারক (জর্য  

র্যাংখ্যান) 

রুভ নাং-৯ 

শপান  ০২-৮১৮৯৪৫১ 

ই-শভইর-

lailayeafir2013@g

mail.com ২ স্থায়ী কর্ভটিয 

অধীনস্থ াফ-কর্ভটি 

এয প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য ঐ 

৩ যাের্তয বালণ 

াংক্রান্ত প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য ঐ 

৪ ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত াংক্রান্ত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য ঐ 

৫ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত াংক্রান্ত 

অথ িফছয শবল ফস্ত্র অর্ধদপ্তয - র্ফনামূবল্য ঐ 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

83 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফায  মূল্য 

এফাং 

র্যবাধ 

ির্ত 

াখায নাভদার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শপান নম্বয  ই-

শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিা দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার শপান 

নম্বয  ই-শভইর 

৬ ভিয় বা াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

প্রর্তভাবয ০১ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জনাফ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর 

ক 

কাযী র্যচারক(জর্য) 

রুভ নাং-৪৭ 

শপান  ০২-৫৫০১১৯৬২ 

ই-শভইর-

adsurvey@dot.gov.

bd 

জর্য  র্যাংখ্যান াখা 

(রায়রা ইয়ার্পয) 

উ-র্যচারক (জর্য  

র্যাংখ্যান) 

রুভ নাং-০৯ 

শপান  ০২-৮১৮৯৪৫১ 

ই-শভইর-

lailayeafir2013@g 

mail.com 

৭ জাতীয় াংবদয 

প্রবনাত্তয াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য 

৮ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য 

ভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

প্রর্তভাবয ০৪ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.go

v.bd 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ ির্ত 

(মর্দ থাবক) 

াখায নাভ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায 

দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

৯ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ 

ম িাবয়য র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান কাম িারবয়য 

ভবধ্য ভার্ক 

অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন 

শপ্রযণ কযা 

প্রর্তভাবয ০৪ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান 

াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.

gov.bd 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১০ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ 

ম িাবয়য র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবধ্য  

বত্রভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

১ভ বত্রভার্ক ০৪ 

অবটাফয; ২য় 

বত্রভার্ক ০৪ 

জানুয়ার্য; ৩য়  

বত্রভার্ক ০৪ এর্প্রর; 

৪থ ি বত্রভার্ক ০৪ 

জুরাই তার্যবখয 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ ির্ত 

(মর্দ থাবক) 

াখায নাভ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায 

দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

১১ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য 

বত্রভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

১ভ বত্রভার্ক ০৪ 

অবটাফয; ২য় 

বত্রভার্ক ০৪ 

জানুয়ার্য; ৩য়  

বত্রভার্ক০৪ এর্প্রর; 

৪থ ি বত্রভার্ক ০৪ 

জুরাই তার্যবখয 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য ঐ জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১২ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য 

অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন  

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

১ভ অধ িফার্ল িক ০৪ 

জানুয়ার্য  ২য় 

অধ িফার্ল িক   ০৪ 

জুরাই তার্যবখয 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান 

াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.

gov.bd 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ ির্ত 

(মর্দ থাবক) 

াখায নাভ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায 

দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

১৩ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ 

ম িাবয়য র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবধ্য 

অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

ঐ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান 

াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.

gov.bd 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১৪ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য 

ফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

০৪ জুরাই তার্যবখয 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ ির্ত 

(মর্দ থাবক) 

াখায নাভ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায 

দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

১৫ ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ 

ম িাবয়য র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবধ্য 

ফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন শপ্রযণ 

কযা 

০৪ জুরাই তার্যবখয 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান 

াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.

gov.bd 

জনাফ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

রুভ নাং-০৮ 

ই-শভইর-ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

শপান:৮১৮৯০১৪ 

১৬ র্চফ বায় গৃীত 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ম্পর্কিত র্িান্ত 

মূবয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন 

শপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায 

ভবধ্য 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক শপ্রর্যত ত্র 

- র্ফনামূবল্য জর্য  র্যাংখ্যান 

াখা 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

রুভ নাং-৪৬ 

শপান  ০২-৮১৮৯১৩৪ 

ই-শভইর- 

stat.officer@dot.

gov.bd 

 

জর্য  র্যাংখ্যান াখা 

(রায়রা ইয়ার্পয) 

উ-র্যচারক (জর্য  

র্যাংখ্যান) 

রুভ নাং-০৯ 

শপান  ০২-৮১৮৯৪৫১ 

ই-শভইর-

lailayeafir2013@

g mail.com 

  

mailto:stat@dot.gov.bd
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র্ক্ষা াখা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

অধীন র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাবনয জন্য 

ফার্েবাো কযা, 

চুর্িত্র ম্পাদবন 

ায়তাদান  

অনুবভাদন প্রদান 

৭ কভ ি র্দফ ১।         /প্রস্তাফ 

২।              

                   

ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয  

এভআই 

াখা 

র্ফনামূবল্য 
 

                 

       

                

          

                    

               

          

                  

               

          

 

              

      

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

শপানঃ ৯১১৬৩৮৫ 

ই-শভইর 

ddmi@dot.gov.b

d 

 

২ র্ডবলাভা-ইন 

শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং, 

র্ডবলাভা ইন জুট 

শটকবনারজী  

র্ফএর্ শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

শকাব ি র্ক্ষাথী 

বর্তি কাম িক্রভ 

গ্রণ, এএর্ 

শবাবকনার 

ফাাংরাবদ 

কার্যগর্য র্ক্ষা 

শফাড ি (র্ডবলাভা) 

 ফাাংরাবদ 

শটক্সটাইর 

র্ফের্ফদ্যারয় 

(র্ফএর্) প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবধ্য 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয  

এভআই 

াখা 

ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয 

বর্তি কর্ভটিয 

র্নধ িার্যত 

াবয যার্য 

অথফা 

শটর্রটবকয 

ভাধ্যবভ বর্তি 

র্প গ্রণ কযা 

য় 
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ফস্ত্র াখা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

৩ গাবভ িন্ট 

এবক্সর্যজ এয 

কর কাজ 

(র্নফন্ধন, র্ল্প আই 

আয র্ জার্যয 

সুার্য, আইর্ 

জার্য, র্নফন্ধন 

াংবাধন, র্ফবদর্ 

নাগর্যকবদয 

য়াকি াযর্ভট, 

PI র্বায 

সুার্য  শভর্ন 

ছােকযণ) ইতযার্দ 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

                 

       

                

          

                    

               

          

                  

               

          

 

 

 

              

      

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

শপানঃ ৯১১৬৩৮৫ 

ই-শভইর 

ddmi@dot.gov.b

d 
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যপ্তার্ন াখা, ফাস্তফায়ন াখা  র্যকল্পনা াখা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১       

         

        

      

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 

২ প্রস্তার্ফত 

র্নফন্ধন  

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 

৩ র্ফদ্যভান 

র্নফন্ধন 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

৪ র্ফদ্যভান 

র্নফন্ধন 

নফায়ন 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন, ফাস্তফায়ন  

র্যকল্পনা াখা 

 শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন, ফাস্তফায়ন  

র্যকল্পনা াখা 

 

৫            

র্নফন্ধন 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail.

com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

 

৬ ১ভ এডক 

র্ল্প 

আইআযর্ 

      

সুার্য 

 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

৭ ২য় এডক 

র্ল্প 

আইআযর্ 

      

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 

৮ ৩য় এডক 

র্ল্প 

আইআযর্ 

      

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

 

৯ আইআযর্ 

র্নয়র্ভতকয

শণয সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

 যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail.

com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১০ শভর্ন 

ছােকযবণয 

সুার্য 

 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১১ ইভবাট ি 

াযর্ভট 

(আইর্  

      

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১২ ইউটিরাইবজ

ন াযর্ভট 

(ইউর্  

      

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail.

com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  
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ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১৩          

        

        

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১৪          

            

       

 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১৫          

      

       

       

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১৬          

      

        

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১৭ র্ফবদী 

নাগর্যকবদয 

ই-র্বা/ 

য়াকি 

াযর্ভট এয 

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

১৮ র্ফবদী 

উবদ্যািাবদয 

র্আই র্বা 

 য়াকি 

াযর্ভট এয 

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

১৯ শডপাড ি 

শবভন্ট এয 

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

২০ বফবদর্ক 

ঋবণয 

অনার্ত্ত 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

২১ ইভবডভর্নটি 

ফে 

অফমুিকযবণ

য সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail.

com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  
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ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

২২ কবম্পার্জট 

াটি ির্পবকট 

এয জন্য 

প্রতযয়ন 

 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

২৩ র্নফন্ধন 

াংবাধন(বম

শকান 

অনুবেদ) 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

২৪ ফে রাইববি 

এইচএ 

শকাড 

াংবমাজন 

 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা  

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

98 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা 

প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আবফদন 

পযভ 

প্রার্প্তস্থান 

শফামূল্য  

র্যবাধ 

ির্ত (মর্দ 

থাবক) 

াখায নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায দফী, রুভ 

নম্বয, শজরা/উবজরায 

শকাড, অর্পর্য়ার 

শটর্রবপান  ই-শভইর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায দফী, 

রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, 

অর্পর্য়ার শটর্রবপান  

ই-শভইর 

২৫        শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com 

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  র্যকল্পনা াখা  

২৬ আইআযর্বত 

আভদার্ন স্বত্ত্ব 

বর্িয জন্য 

সুার্য 

শচক র্রবস্ট 

প্রদত্ত ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রি অনুমায়ী য়ানস্ট 

ার্ব ি 

শ-অড িায/ 

র্ফনামূবল্য 

কাযী র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

শপানঃ ৯১১৩৪১৫ 

 -    -

rajuahamed.te@gmail

.com  

উ-র্যচারক 

(কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন  ফাস্তফায়ন াখা 

 


