
বস্ত্র পররদপ্তর সম্পরকিত বতিমান সরকাররর সারে আট বছররর (জানুয়ারর 2009-জুন 2017) সাফল্য: 

 

 বস্ত্র পররদপ্তররর চমান উন্নয়ন প্রকল্পমূরর বাস্তবায়ন অগ্রগরত:  

 

১। “রিনাইদ টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ২২/০৩/২০১১ তারররে একরনক 

কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০১১ রত জুন/২০১৮ এবিং টমাে বরাদ্দ 

১২১৫২.০০ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় ৬৪৬০.৭২ ক্ষ োকা এবিং টমাে কারজর 

প্রায় 53.17% মাপ্ত রয়রে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  গত ০৮ অরটাবর, ২০১৩ তারররে টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ রিনাইদরর রভরিপ্রস্তর স্থাপন কররন 
 

 

  
 

একারেরমক ভবন 
 

োত্র টারে 
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2।  “বররলা টেক্সোই ইনরেটিউেরক লীদ আবদুর রব টররনয়াবাত টেক্সোই ইরিরনয়াররিং কররজ 

উন্নীতকরণ ” লী ষক প্রকল্পটি গত ০৪/০৫/২০১০ তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত 

টময়াদকা জুাই/২০১০ রত জুন/২০১৮ এবিং টমাে বরাদ্দ ১২২০০.০০ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির 

ক্রমপুরিভূত ব্যয় ৯০৪৮.৫৩ ক্ষ োকা এবিং টমাে কারজর প্রায় ৭৪.১৬% মাপ্ত রয়রে। 

 

 
 

রব-োইপ টকায়াে ষার 

 

৩। “৪(চার)টি টেক্সোই ইনরেটিউে স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ১৯/১০/২০১০ তারররে একরনক কর্তষক 

অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত টময়াদকা নরভম্বর/২০১০ রত জুন/২০১৯ এবিং টমাে বরাদ্দ ২৮৪৭৩.০০ 

ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 12759.72 ক্ষ োকা এবিং টমাে কারজর প্রায় 

৪৪.৮1% মাপ্ত রয়রে। 

 

  
 

একারেরমক ভবন, টটক্সটাই ইনরিটিউট, যংপুয 

 

একারেরমক ভবন, টটক্সটাই ইনরিটিউট, নাট ায 
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৪। “টলে টরানা টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ, টগাপাগি স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ০৫/১১/২০১৩ 

তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০১৩ রত জুন/২০১৮ এবিং 

টমাে বরাদ্দ ১২৯৭৩.১৭ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 2655.89 ক্ষ োকা এবিং 

টমাে কারজর প্রায় 20.47% মাপ্ত রয়রে। 

 

 
 

 

৫। “টগৌরনদী টেক্সোই ইনরেটিউে স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ০৫/১১/২০১৩ তারররে একরনক কর্তষক 

অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০১৩ রত জুন/২০১৯ এবিং টমাে বরাদ্দ ৯৩৭৭.৪৫ 

ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় ১৫৩৯.৮৫ ক্ষ োকা এবিং  টমাে কারজর প্রায় ১৬.৪২% 

মাপ্ত রয়রে। 

 

৬। “টভাা টেক্সোই ইনরেটিউে স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ১৩/০১/২০১৫ তারররে একরনক কর্তষক 

অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির িংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০১৪ রত জুন/২০১৮ এবিং টমাে বরাদ্দ ৭২৯২.০০ 

ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 886.96 ক্ষ োকা এবিং টমাে কারজর প্রায় 12.16% 

মাপ্ত রয়রে। 

 

৭। “টলে রার টেক্সোই ইনরেটিউে, মাদারগি, জামাপুর স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ২৪/০৩/২০১৫ 

তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির টময়াদকা জানুয়ারর/২০১৫ রত রেরম্বর/২০১৭ এবিং টমাে 

বরাদ্দ ৬২৫০.০০ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 1077.577 ক্ষ োকা এবিং টমাে 

কারজর প্রায় 11.80% মাপ্ত রয়রে। 

 

৮। “টলে ারনা রবএর-ইন টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ, টমান্দ, জামাপুর স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি 

গত ০৪/০৮/২০১৫ তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির টময়াদকা জুন/২০১৫ রত জুাই/২০১৮ 

এবিং টমাে বরাদ্দ ১১১৪২.৫৯ ক্ষ কা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় ২৩৪৩.৬৪৮ ক্ষ োকা এবিং 

টমাে কারজর প্রায় 21.04% মাপ্ত রয়রে। 
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৯। “েঃ এম,এ, ওয়ারজদ রময়া  টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ, পীরগি , রিংপুর স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি 

গত ০৪/০৮/২০১৫ তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির টময়াদকা জুাই/২০১৫ রত জুন/২০১৮ 

এবিং টমাে বরাদ্দ ১০৭৪৮.২৪ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় ৪০০২.৭২ ক্ষ োকা এবিং 

টমাে কারজর প্রায় ৩৭.২৪% মাপ্ত রয়রে। 

 

১০। “লীদ কামরুজ্জামান টেক্সোই ইনরেটিউে , মান্দা, নওগাঁ স্থাপন” লী ষক প্রকল্পটি গত ১৯/০১/২০১৬ 

তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির টময়াদকা জুাই/২০১৫ রত জুন/২০১৯ এবিং টমাে বরাদ্দ 

৭৪৬২.৪৯ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 922.69 ক্ষ োকা এবিং টমাে কারজর প্রায় 

১২.36% মাপ্ত রয়রে। 

 

১১। “টবগম আরমনা মনসুর টেক্সোই  ইরিরনয়াররিং ইনরেটিউে , কারজপুর , ররাজগি স্থাপন” লী ষক 

প্রকল্পটি গত ১২/০৭/২০১৬ তারররে একরনক কর্তষক অনুরমারদত য়। প্রকল্পটির টময়াদকা জুাই/২০১৬ রত 

জুন/২০১৯ এবিং  টমাে বরাদ্দ ৮৭৪৬.৩২ ক্ষ োকা। জুন/২০১৭ পয ষন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুরিভূত ব্যয় 377.80 ক্ষ 

োকা এবিং টমাে কারজর প্রায় 4.32% মাপ্ত রয়রে। 
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 বস্ত্র পররদপ্তররর সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:  

 

১। “১০টি টেক্সোই টভারকলনা ইনরেটিউে স্থাপন ” লী ষক উন্নয়ন প্রকল্পটির সংরলারিত টময়াদকা 

জানুয়ারর/২০০৬ রত জুন/২০১৪ পয ষন্ত। প্রকল্পটি ফভারব মাপ্ত রয়রে। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ টরেম্বর, ২০১৩ তাররে টেক্সোই টভারকলনা ইনরেটিউে , রামু, কক্সবাজার এর শুভ উরবািন কররন  

গণপ্রজাতন্ত্রী বািংারদল রকাররর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  
 

২। “পাবনা টেক্সোই ইনরেটিউেরক টেক্সোই ইরিরনয়াররিং কররজ  উন্নীতকরণ” লী ষক প্রকল্পটির 

সংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০০৬ রত জুন/২০১5 পয ষন্ত। প্রকল্পটি সফভারব মাপ্ত রয়রে। 
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৩। “টজারারগি টেক্সোই ইনরেটিউেরক টেক্সোই ইরিরনয়াররিং কররজ উন্নীতকরণ” লী ষক উন্নয়ন 

প্রকল্পটির সংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০০৬ রত জুন/২০১৪ পয ষন্ত। প্রকল্পটি ফভারব মাপ্ত রয়রে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ওয়াকিলপ-কাম-াইরেরী ভবন, টটক্সটাই ইরিরনয়াররং করজ, চট্টগ্রাম 

 

৪। “বঙ্গবন্ধু টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ স্থাপন ” লী ষক উন্নয়ন প্রকল্পটির সংরলারিত টময়াদকা 

জুাই/২০০৬ রত জুন/২০১৪। প্রকল্পটি ফভারব মাপ্ত রয়রে। 
 

 
 

বঙ্গবন্ধু টেক্সোই ইরিরনয়াররিং করজ, কারাতী , োিংগাই 
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৫। “টবগমগি  টেক্সোই ইনরেটিউেরক টেক্সোই ইরিরনয়াররিং কররজ উন্নীতকরণ” লী ষক উন্নয়ন 

প্রকল্পটির সংরলারিত টময়াদকা জুাই/২০১০ রত জুন/২০১৭ পয ষন্ত। প্রকল্পটি ফভারব মাপ্ত রয়রে। 
 

 

গত 15.03.2017 তারররে সেক পররবহন ও টসতু মন্ত্রণারয়র মাননীয় মন্ত্রী ওবায়দু কারদর-এমরপ  

টটক্সটাই ইরিরনয়াররং করজ, টনায়াোী’টত মারিপারপাস ভবন শুভ উরবািন কররন  
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বস্ত্র পররদপ্তর সম্পরকিত বতিমান সরকাররর সারে আট বছররর উরেেরযাগ্য কায িক্রম: 

 

১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ০২(দুই)টি ট ক্স াইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযং কটরজ ও ০১(এক)টি ট ক্স াইর ইনঞ্জিটিউ  

টভা  ০৩ (ঞ্জিন)টি ঞ্জক্ষা প্রঞ্জিষ্ঠান ঞ্জবঞ্জিপ্রস্তয স্থান কযা টয়টে। 

২। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ০৩ (ঞ্জিন)টি ট ক্স াইর টবাটকনার ইনঞ্জিটিউ  ঞ্জক্ষা প্রঞ্জিষ্ঠান উটবাধন কটযটেন।  

৩। ভাননীয় ফস্ত্র ও া  প্রঞ্জিভন্ত্রী ০১(এক)টি ঞ্জক্ষা প্রঞ্জিষ্ঠান উটবাধন কযা টয়টে। 

৪। ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রি  ঞ্জক্ষা প্রঞ্জিষ্ঠান টেটক গি াটে আ  ফেটয (জানুয়াঞ্জয/২০০৯-জুন/২০১৭) ম©ন্ত 

এএঞ্জ ট ক্স াইর টবাটকনার ১৯৩৬০ জন, ঞ্জিটলাভা ইন ট ক্স াইর ট কটনারজী ৫১৯৪ জন, ঞ্জফএঞ্জ ইন 

ট ক্স াইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযং ১৪৪১ জন া কটযটে। 

৫। ৩৩৮ জন (যাজস্ব ও উন্নয়ন) জনফর ঞ্জনটয়াগ, স্থায়ীকযণ ৪১৭ জন (যাজস্বখাটি), দ সৃঞ্জি ২৫৫ টি, টদান্নঞ্জি 

১৪৮ জন, ঞ্জটরকন টেি ২৮৮ জন এফং ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রঞ্জক্ষণ) ১০৬১ জন। 

৬। ২০১৪ াটর আউ  টাঞ্জংৃ এয ভাধ্যটভ ৫৬ জন ৪ে ৃটেঞ্জণয জনফর ঞ্জনটয়াগ কযা টয়টে। 

৭। ওয়ানি াঞ্জবৃ  টন্টাটযয ভাধ্যটভ শুরু (২৫/০৫/২০১৩) টেটক জুন/২০১৭ ম©ন্ত ফস্ত্র ঞ্জটেয টালটকয 

কাটজয আটফদন প্রাঞ্জপ্ত ২০৬৫১টি, ঞ্জনষ্পঞ্জি ২০০১৮টি, অেগঞ্জিয ায ৯৬.৯৩%। 

৮। এ ঞ্জযদপ্তটযয ঞ্জফঞ্জবন্ন মাৃটয়য কভকৃিাৃগণ জুন/২০১৭ ঞ্জিিাব্দ ম ©ন্ত ২৩০০টি ট ক্স াইর ঞ্জফলয়ক ঞ্জে 

কাযখানা ঞ্জযদনৃ কটযটেন। 

৯। টালক কর্তৃটক্ষয কাটজয শুরু টি জুন/২০১৭ ম©ন্ত টভা  ২.৬৫ টকাটি  াকা ঞ্জফঞ্জনটয়াগ ঞ্জপ আদায় কটয 

যকাঞ্জয পাটে জভা কযা টয়টে। 

১০। ঞ্জফএঞ্জ ইন ট ক্স াইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযং , ঞ্জিটলাভা ইন জু  ট কটনারজী  এফং ঞ্জিটলাভা ইন ট ক্স াইর 

ট কটনারঞ্জজ বঞ্জিযৃ আটফদন প্রঞ্জিয়া ম্যানুয়যার দ্ধঞ্জিয ঞ্জযফটি ৃঅনরাইটন ম্পাদন কযা টে। 

১১। ০৬(েয়)টি ঞ্জফএঞ্জ ট ক্স াইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযং কটরজ প্রঞ্জিষ্ঠা কযা টয়টে। ০৩(ঞ্জিন)টি  নতুন ট ক্স াইর 

ইনঞ্জিটিউ  চালু কযা টয়টে। 

১২। ফস্ত্রনীঞ্জি-২০১৭ ফস্ত্র ও া  ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ প্রণয়ন কযা টয়টে। 

১৩। ফস্ত্র আইন, ২০১৭ এফং ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তযটক ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তটয উন্নীিকযটণয কাজ প্রায় চূোন্ত মাৃটয় যটয়টে। 

১৪। ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তটয ১৪ জুন, ২০১৭ ঞ্জিিাব্দ টেটক ই-পাইঞ্জরং কামিৃভ শুরু কযা টয়টে। 

১৫। ২০১৩-১৪ অেফৃেটয ০৩(ঞ্জিন)টি, ২০১৪-১৫ অেফৃেটয ০১(এক)টি, ২০১৬-১৭ অেফৃেটয ০১(এক)টি প্রকে 

পরবাটফ ভাপ্ত টয়টে। 

১৬। গি ০৬/০৬/২০১৪ িাঞ্জযটখ প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরটয়য a2i টপ্রাোটভয অধীনস্থ াঞ্জবৃ ইটনাটবন পাে এওয়াি ৃ

াওয়া টগটে। 

১৭। প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরটয়য একট টু ইনপযটভন (a2i) টপ্রাোটভয াঞ্জবৃ ইটনাটবন পাটেয অোৃয়টন ফস্ত্র 

ঞ্জযদপ্তয কর্তকৃ ফাস্তফাঞ্জয়ি “Online one click registration & other service delivery by 

Directorate of Textile by developing an e-center network using ICT” এয আওিায় 

তিযীকৃি অনরাইন প ওয়যায ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তটযয “ই-টফা” ২৯/১০/২০১৬ িাঞ্জযটখ চালু কযা টয়টে। 

প্রকেটি ২৭/১২/২০১৬ িাঞ্জযটখ জু  িাইবাযঞ্জপটকন প্রটভান টন্টাটয ভাননীয় ফস্ত্র ও া  ভন্ত্রী কর্তকৃ শুব 

উটবাধন কযা টয়টে। 

                    স্বা: 

                               ০১/১১/১৭ 

পররচাক 

বস্ত্র পররদপ্তর , ঢাকা। 


