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প্রথভ অধ্যায় 

টভূর্ভ ও প্রার্নক কাঠাবভা 

১.০ টভূর্ভ:  
 

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র র্বল্পয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও র্ফকাবয রবক্ষ্ র্ল্প ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্ল্প দপ্তবযয ফস্ত্র 

উনাং-শক িরাদা কবয ফস্ত্র খাবতয শালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব ারন ও ফস্ত্র র্বল্পয জন্য জনফর ততর্যয উবেবে 

১৯৭৮ াবর ফস্ত্র ভন্ত্রণারবয়য (ফতিভান ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়) অধীবন ফস্ত্র র্যদপ্তয সৃর্ষ্ট কযা য়এ ফস্ত্র র্যদপ্তয 

সৃর্ষ্টয য বত ফস্ত্র প্রমৄর্ির্ফদ ও দক্ষ কভীয ব্যাক চার্দা পূযবণয রবক্ষ্ ফস্ত্র খাবত জনফর সৃর্ষ্ট শফযকার্য 

খাবত ফস্ত্র র্ল্প কাযখানায উন্নয়বন প্রবয়াজনীয় কর ধযবনয কাম িার্দ ম্পাদন কযা র্েরএ 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 ি ও যপ্তানী উন্নয়ন বু্বযায র্নকট অ িণ কযা য়এ যফতীবত ভাত্র এক ফছয য ১৯৯১ াবর 

ফস্ত্র র্যদপ্তযবক পূনফ িার কযা বরও শালক কর্তিবক্ষয দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ শফাড ি ও যপ্তানী উন্নয়ন বু্বযায াবতন 

যবয় মায়এ পবর ফস্ত্র র্যদপ্তয তখন শথবক ২০১৩ ার ম িত আ শুধু ফস্ত্রখাবত জনফর ততর্যয দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত 

যবয়বছএ দীঘ ির্দন য ফতিভান যকায পুনযায় ফস্ত্র র্বল্পয শালক কর্তিবক্ষয কাজ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় তথা ফস্ত্র 

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

(Sponsoring Authority) দার্য়ত্ব ারন কযবছএফস্ত্রর্ল্প প্রর্তষ্ঠাকারীন ভবয় ২৯৫৬টি ফস্ত্র নউর্নট র্ছর 

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

১৫৩৭ জন (২১২.৪০% বৃর্দ্ধ)এ ১৯৮১ার ম িত আ শালক াংক্রাত আ নর্থ র্নষ্পর্ি বয়বছ ১৭৮৩৮টিএ জুন,২০১৩ বত 

জুন, ২০২০ ম িত আ শালক াংক্রাত আ নর্থ র্নষ্পর্ি বয়বছ ৪১২১৬ টিএ গত ২৭র্ডবম্বয, ২০১৭ তার্যবখ প্রজ্ঞাবনয 

ভাধ্যবভ ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীত কযা য়এ 
 

র্িটি িভবর ১৯১১ ার বত ১৯২৯ াবরয ভবধ্য াবফক পূফ িফবঙ্গ ৩৩টি শটক্সটানর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ক্ষুদ্র 

িকাবয চালু কযা য়এ এন ৩৩টি শটক্সটানর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয ভধ্য বত নার্য।া্থ  প্রর্তষ্ঠানটি শতজগওও-এ ১৯৫০ 

াবর ্থ ানাত আর্যত য় এফাং ১৯৫৭ াবর এখাবন প্রথভ র্ডবলাভা শকা ি চালু কযা য়এ যফতীবত ১৯৭৮ াবর এ 

প্রর্তষ্ঠাবন র্ফএর্ নন শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং শকা ি চালু কযা য় এফাং ২০১০ াবর এটি শটক্সটানর র্ফশ্বর্ফদ্যারবয় 

উন্নীত য়এ 
 

অযর্দবক ১৯৭৮ াবর র্ল্প ভন্ত্রণারয় ও র্ল্প দপ্তয শথবক নতুনবাবফ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় সৃর্ষ্ট 

বর ২৭টি ফয়ন র্ফদ্যারয় ও ৫টি শজরা ফয়ন র্ফদ্যারয় র্নবয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয মাত্রা শুরু কবযএ যফতীবত ১টি শজরা 

ফয়ন র্ফদ্যারয় ্থ ার্ত বর শজরা ফয়ন র্ফদ্যারবয়য াংখ্যা ৬-এ উন্নীত য়এ শজরা ফয়ন র্ফদ্যারবয় ০২ (দুন) ফছয 

শভয়াদী াটি ির্পবকট শকা ি চালু র্ছর এফাং অনুবভার্দত িন াংখ্যা র্ছর ৪০এ ১৯৯৪ াবর ৬টি শজরা ফয়ন 

র্ফদ্যারয়বক শটক্সটানর ননর্িটিউট নাভকযণপূফ িক র্ফদ্যভান ০২(দুন) ফছয শভয়াদী াটি ির্পবকট শকা ি র্ফলুপ্ত কবয 

০৩(র্তন) ফছয শভয়াদী র্ডবলাভা নন শটক্সটানর শটকবনারর্জ শকা ি প্রফতিন কযা য় এফাং িন াংখ্যা ৪০ শথবক 

৬০-এ উন্নীত কযা য়এ ২০০১ াবর ফাাংরাবদ কার্যগর্য র্ক্ষা শফাবড িয র্দ্ধাত আ অনুমায়ী ০৩(র্তন) ফছয শভয়াদী 

র্ডবলাভা নন শটক্সটানর শটকবনারর্জ শকা ি র্ফলুপ্ত কবয ০৪(চায) ফছয শভয়াদী র্ডবলাভা নন শটক্সটানর শটকবনারজী 

শকা ি চালু কযা য় এফাং িন াংখ্যা ৬০ শথবক ৮০শত উন্নীত কযা য়এ ২০০৩ ার শথবক ভান াংখ্যক িবন 

৬টি শটক্সটানর ননর্িটিউবট ২য় র্পবটয ভাধ্যবভ র্ডবলাভা নন শটক্সটানর শটকবনারজী শকা ি চালু কযা য়এ 

যফতীবত ২০০৮-০৯ অথ িফছয শথবক শটক্সটানর ননর্িটিউট, টাঙ্গানবর র্ডবলাভা নন জুট শটকবনারজী শকা ি চালু 

কযা য়এ 
 

শদব উচ্চতয ফস্ত্র প্রবকৌরীয প্রবয়াজনীয়তায কথা র্ফবফচনা কবয ২০০৬ ার বত ২০২০ ার ম িত আ 

০৭(াত)টি শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ র্ফএর্ নন শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং শকা ি চালু কযা য়এ ফতিভাবন 

শটক্সটানর ননর্িটিউবটয াংখ্যা ০৭(াত)এ ১৯৯৬ াবর একটি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ২৭টি ফয়ন র্ফদ্যারয়বক শটক্সটানর 

শবাবকনার ননর্িটিউট-এ উন্নীত কযা য়এ ফতিভাবন ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অধীবন ৪১টি শটক্সটানর শবাবকনার 

ননর্িটিউবট এএর্ শবাবকনার শটক্সটানর শকা ি চালু যবয়বছএ ফস্ত্র খাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়বন দক্ষ জনফর 

সৃর্ষ্টয জন্য ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবেএ 
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১.১ র্বন: 
 

 র্নযাদ, র্িারী ও প্রর্তবমার্গতাক্ষভ ফস্ত্রখাতএ 
 

১.১.১ র্ভন: 
 

 ফস্ত্র কার্যগর্য র্ক্ষায ায বৃর্দ্ধ এফাং শফযকার্য ফস্ত্রর্ল্পবক ায়তায ভাধ্যবভ এখাবতয অগ্রগর্ত াধনএ 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িাফরী: 
 

 শালক কর্তিবক্ষয কাজ; 

 ফস্ত্র র্ক্ষায ভাধ্যবভ ফস্ত্রখাবত ভানফম্পদ ততর্য; 

 ফস্ত্র র্ক্ষাখাবতয উন্নয়বন প্রকল্পপ্রণয়ন ও ফাস্তফায়নএ 

 

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 শজাযদায কযণ; 

ঘ. ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান াংর্িষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ত্বযার্িত কযা; 

ঙ. শফা র্নর্িতকযণাবথ ি শিকবাল্ডাযবদয াবথ িবয়ার্জত বাএ 

 

১.২.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয িফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

 

ক. দাপ্তর্যক কভ িকাবে স্বেতা বৃর্দ্ধ ও জফাফর্দর্ র্নর্িতকযণ; 

খ. কভ িম্পাদবন গর্তীরতা িনয়ন ও শফায ভান বৃর্দ্ধ; 

গ. ির্থ িক ও ম্পদ ব্যফ্থ ানায উন্নয়নএ 

 
 

 

 

  ৩                  
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১.৪ প্রার্নক কাঠাবভা 

অর্প াংখ্যা 

প্রধান কাম িারয়  ১টি 

র্ফবাগীয় কাম িারয়  ৪টি 

শজরা কাম িারয়  ৫টি 

শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  ৭টি 

শটক্সটানর ননর্িটিউট  ৭টি 

শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট   ৪১টি 

 

১.৪.১ প্রধান কাম িারয়: ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রধান কাম িারয় 

র্ফটিএভর্ বফন (১০ভতরা) 

৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

           Web Site  :  www.dot.gov.bd 

 E mail Address : textiledepartment01@gmail.com 

 Phone Number : +88 02 9138661 

 Fax   : +88 02 9113545 
 

 

১.৪.২ 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, িগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, শপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, খুরনা শটক্সটানর ননর্িটিউট বফন, রফণচযা, খুরনা 

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

 

১.৪.৩ শজরা কাম িারয়: ০৫টি 
 

 

ক্রর্ভক নাং শজরা কাম িারয় 

১ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, াফনা শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ বফন, াফনা 

২ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, টাাংগানর শটক্সটানর ননর্িটিউট বফন, টাাংগানর 

৩ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নযর্াংদী 

৫ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, গাজীপুয 

 

 

১.৪.৪ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: ০৭টি 
 

 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

১ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

২ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্েয়া, াফনা 

৩ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শফগভগি, শনায়াখারী 

৪ ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্এের্ফ শযাড, ফর্যার 

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, টাাংগানর 
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৬ শখ কাভার শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনানদ 

৭ ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

 

১.৪.৫ শটক্সটানর ননর্িটিউট: ০৭টি 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটানর ননর্িটিউট 

১ শটক্সটানর ননর্িটিউট, টাাংগানর  (বটক্সটানর ও জুট শটকবনারজী)  

২ শটক্সটানর ননর্িটিউট, র্দনাজপুয (২য় র্পট) 

৩ শটক্সটানর ননর্িটিউট, চট্টগ্রাভ 

৪ শটক্সটানর ননর্িটিউট, যাংপুয 

৫ শটক্সটানর ননর্িটিউট, নাবটায 

৬ ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটানর ননর্িটিউট, শগৌযনদী, ফর্যার 

৭ শটক্সটানর ননর্িটিউট, খুরনা 

 

 

১.৪.৬ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট: ৪১  টি 

ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনযনাভ ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনযনাভ 

১ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, যাঙাভাটি ২২ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, াফনা 

২ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট,নাযায়ণগি ২৩ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ফগুো 

৩ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট,কুর্ভল্লা ২৪ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, যাংপুয 

৪ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, রক্ষীপুয ২৫ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, র্দনাজপুয 

৫ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ঠাকুযগওও 

৬ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, র্ফ-ফার্েয়া ২৭ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, শগাারগি  

৭ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, গাজীপুয ২৮ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ফা।যফান 

৮ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ভয়ভনর্াং ২৯ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, খাগোছর্ে 

৯ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ভার্ণকগি 

১০ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, মুর্িগি ৩১ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, টাাংগানর 

১১ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, নযর্াংদী ৩২ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, র্কবাযগি 

১২ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, জাভারপুয ৩৩ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, পর্যদপুয 

১৩ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, র্বযাজপুয ৩৪ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, শনায়াখারী 

১৪ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ফাবগযাট ৩৫ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, কক্সফাজায 

১৫ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, খুরনা ৩৬ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, র্যাজগি 

১৬ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ঝারকাঠি  ৩৭ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, গানফান্ধা 

১৭ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, মবায ৩৮ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, নওগও 

১৮ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, কুর্ষ্টয়া ৩৯ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, 

চওাননফাফগি 

১৯ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, ফযগুনা ৪০ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, যাভানগার্ছ, 

নাবটায 

২০ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, টুয়াখারী ৪১ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, গপযগওও, 

ভয়ভনর্াং 

২১ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, যাজাী   
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১.৫ জনফর: 

                                        

ফস্ত্র    দপ্তয                ২           ৯      ৩৮০  ৬২ ২ ৮ 

ফস্ত্র    দপ্তয                 ০     ২৪৮  ৭৮ ৭০ 

ফস্ত্র    দপ্তয                             ৯        ৬৭৮ ৪৮৬  ৯২ 

ফস্ত্র    দপ্তয                ২০         ৯০  ৪৬ ৪৪ 

                      165  ৩৯ ২৬ 

         ৬৬  11   ৫৫০ 

 
 

 

              

১.৬ যাজস্ব ফাবজট: 

       ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

                       ৫৪.৪১ ৮০.৬১ ৭৪.২৬ 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফযাে ৭৫ ০৭ ৬০ ০০০ (পঁচাবিায  শকাটি াত রক্ষ লাট 

াজায টাকা)এ       ১৯        ২০         ৬৯,০৬,৯২,০০০ (  িয শকাটি ছয় রক্ষ র্ফযানব্বন 

াজায টাকা)          ৯২.০০%এ 
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১.৬.১ নন-শটক্স যাজস্ব িদায়: 

ক্রর্ভক নাং র্ফলয় ২০১৯-২০ অথ িফছবয যাজস্ব িদায় 

১ শালক কর্তিবক্ষয কাজ াংক্রাত আ  ১৩৪৯৯০০০ 

২ যীক্ষা র্প  ৪,২৮,০০০ 

৩ বর্তি র্প  ৩৬,৯৯,০০০ 

৪ যকার্য মানফান ব্যফায র্প ৫,০০০ 

৫ দযত্র দর্রর র্প  ০০ 

৬ অন্যান্য িদায় ২০,৪৪,০০০ 

শভাট= ১,৯৬,৭৫,০০০ 

 

১.৭ এক নজবয ২০১৯-২০ অথ িফছবয অজিন: 

 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় ৪১ টি বদ যার্য  জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ 

এফাং ০৩ টি বদ বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছএএছাোও ২০১৯-২০ অথ িফছবয ২১৯ টি দ সৃজন কযা 

বয়বছএ 

 জাতীয় ফস্ত্র র্দফ ও জাতীয় ফস্ত্র শভরা পরবাবফ উদমানএ 

 শালবকয িবফদন তবাগ ন-নর্থবত র্নস্পর্িএ 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ১৮০ টি নতুন ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছএ 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ৩৫৮ টি  ফার্য়াং াউজ প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছএ 

                                                

 ২০ ৯-২০                                           ৩৪ ৯৯ 000/                    

                                   

 ফস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুমায়ী কফা জীকযমণয রমেে ফস্ত্র (বল্প বনফন্ধন) বফবধভারা, ২০২০, ফস্ত্রবল্প 

ওয়ান স্ট াবব য বফবধভারা,২০২০ ফস্ত্রবল্প বযদ যন বনমদ যবকা-২০২০ এফাং যকাবয ও কফযকাযী 

কটক্সটাইর বো প্রবতষ্ঠান বযদ যন বনমদ যবকা-২০২০ প্রণয়ন কযায উমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ; 

                                                                          

            

 ০৭ (াত) টি শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ শথবক ৪১৬ জন র্ফএর্ নর্ির্নয়ায; ০৭(াত)টি 

শটক্সটানর ননর্িটিউট শথবক ৩৬১ জন র্ডবলাভা নর্ির্নয়ায ও ৪১(একচর্ল্ল) টি শটক্সটানর 

শবাবকনার ননর্িটিউট শথবক ৩৬৮৬ জন এএর্ শটক্সটানর (শবাবকনার) ছাত্রছাত্রী া 

কবযবছএ 

 চরভান উন্নয়ন প্রকল্পমূ মাবত র্নধ িার্যত ভবয়য ভবধ্য শল য় এজন্য ভর্নটর্যাং শজাযদাযকযণ 

 শালবকয শফা র্প চারাবনয ভাধ্যবভ  িদায় 

 র্ডর্জটার ার্জযা চালুকযণ; 

                                          

       - ৯                                                            

 বযস্কায-বযচ্ছতা কামক্রযভ বনবিতকযণ;  

 কালমকয কর কফা বনধ যাবযত ভময়য ভমধ্যই ম্পন্ন কযা  
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র্িতীয় অধ্যায় 

শালক কর্তিবক্ষয কাম িক্রভ 

 

২.০             
 

ভবিবা  গত ০৫    ২০১৪  তাবযমখ       বফঠমক  বদ্ধান্ত অনুমায়ী ফস্ত্র অবধদপ্তয ফস্ত্রখামতয কালক 

কর্তযে। ফস্ত্র আইন, ২০১৮ এয ধাযা ২(৬) অনুমায়ী ফস্ত্র অবধদপ্তয মচ্ছ ফস্ত্রখামতয কালক কর্তযে।   

২ ২               

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয প্রধান কাম িারবয় শালক কর্তিবক্ষয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পাদবনয জন্য ওয়ানি ার্ব ি শন্টাবযয 

ভাধ্যবভ অাংীজনবদয শফা প্রদান কযা য়   ফস্ত্র ও শাাক র্                ওয়ানি ার্ব িবয ভাধ্যবভ 

                            

 ফস্ত্ররবমল্পয কফা প্রদামনয রমেে প্রবতষ্ঠামনয নামভ নবথ কখারা এফাং অনাবত্ত প্রদান 

 ফস্ত্রবমল্পয প্রস্তাবফত ও বফযভান বনফন্ধন এফাং নফায়ন 

 ফাবয়াং াউজ বনফন্ধন ও নফায়ন 

 ১ভ, ২য় এফাং ৩য় এডক  ইভমাট য কযবজমেন াটি যবপমকট (আইআযব) জাবযয সুাবয; 

 ইভমাট য কযবজমেন াটি যবপমকট (আইআযব) বনয়বভতকযমণয সুাবয; 

 আভদানীকৃত কভবনাবযজ ছাড়কযমণয সুাবয; 

 কভবনাবযজ আভদাবনয কেমে ইভমাট য াযবভট (আইব) জাবযয সুাবয; 

 কাঁচাভার আভদাবনয রমেে ইউটিরাইমজন াযবভট (ইউব) জাবযয সুাবয; 

 কাযখানায ভাবরকানা বযফতযন/াংমাধন; 

 কাযখানায ঠিকানা াভবয়ক/ স্ায়ী বযফতযন; 

 বফবনময়াগ াংক্রান্ত াংমাধন; 

 বফমদব নাগবযকমদয ই-ববা/ওয়াকয াযবভট এয সুাবয; 

 বফমদব উমযািামদয প্রাইমবট ইনমবস্টয (বআই) ববা ও ওয়াকয াযবভট এয সুাবয; 

 কডপাড য কমভন্ট এয সুাবয;  

 বফমদবক ঋমণয অনাবত্ত; 

 কমম্পাবজট াটি যবপমকট এয জন্য প্রতেয়ন; 

 বনফন্ধন াংমাধন (কমমকামনা অনুমচ্ছদ); 

 ফন্ড রাইমমে এইচএ ককাড াংমমাজন; 

 ইভমাট য কযবজমেন াটি যবপমকট (আইআযবমত)  আভদাবন স্বত্ত্ব হ্রা/ বৃবদ্ধয জন্য সুাবয। 

 

২ ৩                                

 

ফস্ত্র বমল্পয উমযািামক বনজ প্রবতষ্ঠামনয প্যামড এফাং বনধ যাবযত ছমকয তথ্য জাতীয় বযচয় ে, কেড রাইমে, 

আয়কয নদ, াংবিষ্ট ব্যাফাবয়ক াংগঠমনয নদ, প্রমমাজে বপ ইতোবদ ফস্ত্র অবধদপ্তমযয “ওয়ান স্ট াবব য 

কন্টাময” অথফা অনরাইমন আমফদন জভা বদমত য়। প্রমমাজে কেমে স্থানীয় বযদ যন প্রবতমফদন ও দবখরকৃত 

দবরর োবদ মাচাই কময নাগবযক নমদ বনধ যাবযত ভময় প্রতোবত কফা প্রদান কযা য় 
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২ ৪         

                                    ফস্ত্র অবধদপ্তয ফযাফয কেজাবয চারামন (মকাড নাং- ১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) বনমমািাময বযমাধ কযমত মফ। 

                                                                   

                 ৫ ০০০ -                            ২০ ০০০ -     

            

  ০০০ -            

                              ০ ০০০ -                  

                          ২৫ ০০০ -                   নফায়ন বপ ৫,০০০/- (াঁচ 

াজায) টাকা                          ৫০ ০০০ -                   

                       ০০ ০০০ -                

 

ফস্ত্র ও কাাক ব                                                 ওয়ানস্ট াবব য     

        কফা            প্রদান ক       

              

        

               

                 

     

   -                               

      -               

   -২                                   

 

   -৩                             

   -৪                                  

                                   

 

   -২                             

                               

   -৩ ৫                          

                              

       

   -৪ ৬                     

              

          -৫ ৭          

                                  

                      

 
 
 
   

  
 
  
   

 
 
 
 

   

         

২        

 

৮        

 

৩         

 

          

 

৩         

 

২         

 

২        

 

২         

 

          

 

 

    

   -৬ ৮           

 

          

 

                                  

     

TCV Analysis: 

 

                      

             ০৮      ২০        

 

                 : 

             ০৬, 

     ০        
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 ‘‘ওয়ান স্ট াবব য’’ এয           কভ যকতযা      কটবরমপামন    াোমত কফা াংবিষ্ট প্রময়াজনীয় 

তথ্য যফযা; 

 কালক কর্তযে বমমফ ফস্ত্র বল্প কাযখানা ও ফাবয়াং াউজ এয অনুকূমর কী কী কফা প্রদান কযা য় এফাং 

এফ কফা প্রদামনয  জন্য কী কী ডকুমভন্ট        এয একটি ধাযণা প্রদান; 

                                                   ; 

 ফস্ত্র বল্প কাযখানা ও ফাবয়াং াউজ এয আমফদনমূ                        মাচাই-ফাছাই ক       

                                                                                     

 নাগবযক নমদ ফবণ যত ভময়য ভমধ্য কফা প্রদান।  

 

২ ৫                     

কালক কর্তযে বমমফ ২০  -                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ ৬  

   

   

     ২০ ৯-২০        

      ২০ ৯-   ২০২০  

 

              

    -২০ ৩-   ২০২০  

                              

১                  ৩৩  ৩৯  ০৭৭  ০০৩ 

২                 ৫৩ ৪  ৫ ৯ ৩৭৪ 

 ৩                   ৩৫৮ ৩৫৮ ৩৮৭ ৩৭৭ 

৪                       ৫২৩৯ ৫২৩৯ ৩৪০৩৫ ৩৩৯২৭ 

৫                              ৮   ৮৯  ৪৩৩  ৩৩  

৬                             ৭৭ ৭৬ ৭০৬ ৬ ৩ 

৭                   ৩০৬ ৩০২ ২৩৬২ ২ ২৯ 

৮            ০  ০ ৪০  ৪৫৩ 

৯                           ৫ ৫  ৫০  ৪৮ 

১০                                ৩৫ ৩৫ ২৩৮ ২৩২ 

১১                          ০ ০ ২৭ ২২ 

১২              ৭ ৭ ৯৯ ৯৫ 

১৩                  
০ ০ ২০  ৮ 

১৪                                       
৮৩ ৮২ ২৭৯ ২৬৮ 

১৫                    ০  ০ ৪৩ ৪৩ 

১৬                     ৬ ৬  ০   ০  

১৭                                       ৭  ৭ ৫২ ৫০ 

১৮                        ০ ০ ৯ ৯ 

 ১৯                     ৬ ৬ ২৫ ২৫ 

২০                               ২ ২ ৩ ৩ 

২১                     ০ ০   ০ 

       ৬৫২৮ ৬৫ ৯ ৪ ৯৬৩ ৪ ২ ৬ 
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                          ২০ ৯-২০                ৩৪ ৯৯ 000/                    

                                   

 

২ ৭                     ২০  -২০                          

 

                                   

                  ৬৪৪৫৮ ০৬০             ৫৩৭  ৫০৫             

২                   ৬৩৬ ৩৪৮              ৩৬ ৩৬২             

৩               ২৬ ০ ২০৬             ২ ৭ ৫ ৭             

       ৬৮৭০৪ ৬ ৪              ৭২৫ ৩৮৪             

 

২ ৮ ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা ও ফার্য়াং াউজ র্যদ িন: 

 

                              ২৫     ২০ ৩                         ২০২০                

                                   ৪২৮৬   

 

 

 

 

 

    ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা                  

          ৫২ ৩৯ ৯  

          ৮ ৩২ ৫০ 

            ৭০ ৫৫  ২৫ 

            ৩৪ ৩৬ 70 

           ২৯ ৩২ 61 

            ৩৭ ৩৩ 70 

             ৪০ ৩৫ 75 

             ৩৬ ২৫ 61 

           ৪০ ২৫ 65 

           ০০ ০০ ০০ 

         ০০ ০০ ০০ 

         ০৫ ০  ০৬ 

     ৩৬  ৩ ৩ ৬৭৪ 
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২.৯ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শিকবাল্ডাবদয দস্যভূি ফাাংরাবদব ফস্ত্রর্ল্প কাযখানায াংখ্যা: 
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২.১০ শালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা: 

২.১০.১                 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

্থ ানীয়/শমৌথ/তফবদর্ক র্ফর্নবয়াবগ ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা র্নফন্ধবনয িবফদন পযভ 
 

টিকর্চহ্নর্দন - প্রস্তার্ফত র্ফদ্যভান াংবার্ধত 

 
 

 র্ল্পখাতঃ ………………………………………………………………… 

 

১. র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয নাভঃ 

২. ঠিকানা (ক) অর্পঃ ফােী/লট/শার্ল্ডাংনাং-  

 

েক নাং এরাকাঃ 

থানা/উবজরাঃ য/শজরাঃ 

শপানঃ প্াক্সঃ ন-শভনরঃ 

(খ) কাযখানাঃ ফােী/লট/শার্ল্ডাংনাং-  

েক নাং এরাকাঃ 

থানা/ উবজরাঃ য/শজরাঃ 

শপানঃ প্াক্সঃ ন-শভনরঃ 

৩. ব্যফ্থ ানা র্যচারক/ব্যফ্থ ানা অাংীদাযী/ স্বত্ত্বার্ধকাযীয নাভ ও শমাগাবমাবগয ঠিকানাঃ 

৪. ফার্ল িকউৎাদনক্ষভতাঃ 

 
উৎার্দত বেয নাভ র্যভাণ িনুভার্নক মূল্য (র্ভঃ টাকায়)  

   

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

৬. 

র্ফর্নবয়াগ ্থ ানীয় মুদ্রায় তফবদর্ক মুদ্রায়  শভাট মূল্য (র্ভঃ টাকায়) 

(ক) ্থ ানীয় র্ফর্নবয়াগঃ    

      (১) ভূর্ভ    

      (২) বফন/শড    

      (৩) মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ    

      (৪) অন্যান্য    

(খ) চরর্ত মূরধনঃ    

ফ িবভাট র্ভর্রয়ন টাকা =    

ভর্যভাণ র্ভর্রয়ন ভাঃ ডরায =    

৭. র্ফর্নবয়াবগয উৎঃ                                                                                                             (র্ভর্রয়নটাকায়) 

 

উৎঃ ্থ ানীয় মুদ্রায় তফবদর্ক মুদ্রায়  শভাট মুদ্রায় ঋণ প্রদানকাযী াং্থ া ও শদবয নাভ 

(ক) উবদ্যািায ভমূরধন     

(খ) ্থ ানীয় ঋণ     

(গ) তফবদর্ক ঋণ     

শভাট =     

৮. 
মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দয র্ফফযণঃ পৃথক শরটায শড প্যাবড ্থ ানীয় বাবফ াংগৃীত/ াংগৃীতব্য এফাং িভদানীকৃত/ 

িভদানীতব্য এয াংখ্যা ও মূল্য ৩ শট 

 

(ক) ্থ ানীয়বাবফ াংগৃীত/ াংগৃীতব্য   

(খ) িভদানীকৃত/ িভদানীতব্য   

শভাট (ক+খ) র্ভর্রয়ন টাকায় =   

৯. কাচওভার ও শভােক উকযবণয র্ফফযণঃ 

 
(ক) ্থ ানীয়ঃ 

(খ) িভদানীবমাগ্যঃ 
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১০. প্রবয়াজনীয় উবমাগী শফায র্ফফযণঃ র্ফদু্ৎ, গ্যা, শটর্রবপান, ার্ন, য়ঃর্নস্কান, যাস্তা নত্ার্দ থাকবর  ্ও”  না থাকবর 

 না” 

 

উবমাগী শফায নাভ সুর্ফধা িবছ র্ক? ্ও/না র্নকট্থ  াংবমাগ উৎ বত ম্ভাব্য দুযত্ব (র্ভটায/ র্কবরার্ভটায) 

র্ফদু্ৎ   

গ্যা   

শটর্রবপান   

যাস্তা   

ার্ন   

য়ঃর্নস্কান   

১১. কভ িাং্থ ানঃ 

 

 ্থ ানীয় (জন) র্ফবদী (জন) শভাট (জন) 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

(ক) ব্যফ্থ ানা       

(খ) কভ িচাযী/ শ্রর্ভক       

শভাট       

১২. র্ফণনঃ ্থ ানীয় ………………..% যপ্তানী ………………% 

১৩. শট্রড রানবি নম্বয ও প্রদানকাযী কর্তিক্ষঃ 

১৪. টিিনএন নম্বযঃ 

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

ির্ভ শঘালণা কযর্ছ শম, িভায জানাভবত ফর্ণ িত তথ্যাফরী ত্ ও ঠিকএ 

স্বাক্ষযঃ নাভঃ 

দফী (ব্যফ্থ ানা র্যচারক/ব্যফ্থ ানা অাংীদায/ স্বত্বার্ধকাযী) ও ীর 

শম কর কাগজত্রার্দ ত্ার্য়ত কবয জভা র্দবত বফঃ 

(ক) শকাম্পানীয প্যাবড িবফদন কযবত বফএ 

(খ) ফস্ত্র অর্ধদপ্তয বত প্রদি র্বল্পয র্নফন্ধন াংক্রাত আ পুযণকৃত পযভ- ২ (দুন) কর্এ 

(গ) াফর্রক/ প্রানববট র্রর্ভবটড শকাম্পানীয শক্ষবত্র ননকযবাবযন া র্পবকট ি শকর অফ শভবভাবযোভ/ অাংীদাযী প্রর্তষ্ঠান বর, 

অাংীদাযী চুর্িত্র এয- ১ (এক) কর্এ 

(ঘ) ্থ ানীয় কর্তিবক্ষয অনুভর্তত্র/ ছােত্র (প্রবমাজ্ শক্ষবত্র)এ 

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

(চ) র্ল্প ্থ াবন শভাট ব্যয় টাকা ১০০র্ভর্রয়বনয অর্ধক বর প্রবজক্ট শপ্রাপানর - ১ (এক) কর্এ 

(ছ   ভার্যচারক” ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফযাফবয র্নফন্ধন র্প-এয শ-অড িাযএ 

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

(ঝ) শট্রড রানবি (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্এ  (ঞ) টিিনএন নদত্র (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্এ 

(ট) করকাযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন অর্ধদপ্তয কর্তিক অনুবভার্দত শর-িউট ল্ান (প্াক্টযী রানবি) - ১ (এক) কর্এ 

(ঠ) পায়ায রানবি (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্এ (ড) র্যবফ ছােত্র (প্রবমাজ্ শক্ষবত্র)এ 

(ঢ) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড কাযখানায় াং্থ ার্ত/ াং্থ ানতব্য শভর্নাযীবজয তার্রকাএ 

(ণ) ফহুতর বফন বর কাযখানায র্পটবন/ শরাড র্ফয়ার্যাং নদ (IEB) দস্যভুি নর্ির্নয়ায কর্তিক প্রদিএ 

(ত) ্থ ানীয়বাবফ াংগৃীত শভর্নাযীজ বর শভর্ন ক্রবয়য চুর্ি ৩০০ টাকায ি্াবম্প (পবটাকর্ শনাটাযী) কবয র্দবত বফ এফাং িভদানীকৃত 

শভর্নাযীবজয শক্ষবত্র এরর্, ননববয়জ, র্ফর অফ শরর্ডাং দার্খর কযবত বফএ 

(থ) ব্যাাংক রববর্ি া র্পবকট;  

(দ) উবদ্যািাবদয জাতীয় র্যচয়বত্রয পবটাকর্এ 

(ধ) াবাট ি, ননক্াবভন্ট া র্পবকট, জবয়ন্টববঞ্চায এর্গ্রবভন্ট (প্রবমাজ্ শক্ষবত্র)এ 

র্ফঃদ্রঃ ফস্ত্রর্বল্পয র্নফন্ধবনয জন্য িবফদনবত্রয র্ত দার্খরকৃত কর কাগজত্র কাযখানায ব্যফ্থ ানা র্যচারক/ ব্যফ্থ ানা অাংীদায/  

স্বত্ত্বার্ধকাযী কর্তিক ত্ার্য়ত কযবত বফ, এছাোও ব্যাাংক ম্পর্কিত কর কাগজত্রার্দ ব্যাাংক কর্তিক্ষ ও ব্যফ্থ ানা র্যচারক/ ব্যফ্থ ানা 

অাংীদায/ স্বত্ত্বার্ধকাযী উবয় কর্তিক ত্ার্য়ত কযবত বফএ 

 
 

র্নফন্ধন র্প 

এক টাকা শথবক দ শকাটি বর ৫,০০০/- (ওচ া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 ফস্ত্রর্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয কাম িক্রভ: 

র্ফফযণ 
শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ 

শটক্সটানর ননর্িটিউট শটক্সটানর শবাবকনার 

ননর্িটিউট 

াংখ্যা ০৭টি ০৭টি ৪১ টি 

শকা ি 
র্ফএর্ নন শটক্সটানর  

নর্ির্নয়ার্যাং 

র্ডবলাভা নন শটক্সঃ শটক:/ 

র্ডবলাভা নন জুট শটক: 

এএর্ শবাকঃ 

(বটক্সটানর) 

শভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বর্তিয শমাগ্যতা এনচএর্ (র্ফজ্ঞান)/ ভভান এএর্/ ভভান শজএর্/ শজর্ডর্ 

অনুবভার্দত িন 

াংখ্যা (প্রর্তটিবত) 

১২৩ 

( ৩টি িন াংযর্ক্ষত) 

১২০ 

( ৫৬টি িন াংযর্ক্ষত) 
১২০  

 

৩.১. ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূব অধ্যয়নযত র্ক্ষাথীবদয তথ্য: 

 

৩.১.১ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 

 

ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ শন অনুবভার্দত 

িন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্ক্ষাথী াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

াফনা 

২০১৯-২০ ১২৩ ১২২ ১০৬ ১৬ ১২২ 

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 = ৭১৭ ৬০০ ৫৫৩ ১১২ ৬৬৫ 

২ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

চট্টগ্রাভ 

 

২০১৯-২০ ১২৩ ১১৯ ৮৬ ৩৩ ১১৯ 

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 = ৭১৭ ৭১২ ৫৩১ ১৫০ ৬৮১ 

৩ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

শনায়াখারী 

২০১৯-২০ ১২৩ ১২১ ৮৭ ৩৪ ১২১ 

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 
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উবভাট = ৬১৭ ৬৯৯ ৫৪৫ ১২৫ ৬৭০ 

৪ ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ফর্যার 

২০১৯-২০ ১২৩ ১১৬ ৯৫ ২১ ১১৬ 

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 = ৭১৭ ৬৭১ ৫৬১ ৮৩ ৬৪৪ 

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটানর  নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, টাাংগানর 

২০১৯-২০ ১২৩ ১২৫ ১১৬ ০৯ ১২৫ 

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 = ৫৭৩ ৫৭৫ ৫১৩ ৩৯ ৫৫২ 

৬ শখ কাভার শটক্সটানর 

নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনানদ 

২০১৯-২০ ১২৩ ১১৪ ৮৭ ২৭ ৪৩৯ 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২২ ১০৩ ১৯ ১২২ 

২০১৭-১৮ ১২৩ ১২২ ৮১ ১৫ ৯৬ 

২০১৬-১৭ ১২৩ ১২২ ৯৩ ১৪ ১০৭ 

উবভাট = ৪৯২ ৪৮০ ৩৬৪ ৭৫ ৩২৫ 

৭ ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর 

নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, 

যাংপুয 

২০১৯-২০ ১২৩ ১১৭ ৮৮ ২৯ ১১৭ 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২১ ৯৯ ২১ ১২০ 

উবভাট = ২৪৬ ২৩৮ ১৮৭ ৫০ ২৩৭ 

ফ িবভাট= ৪০৭৯ ৩৯৭৫ ৩২৫৪ ৬৩৪ ৩৭৭৪ 

 

  
 

ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার এয শশ্রর্ণকবক্ষ এফাং         ল্যাবফ র্ক্ষক ও র্ক্ষাথীযা 
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৩.১.২ শটক্সটানর ননর্িটিউট: 

ক্র: 

নাং 

ননর্িটিউবটয নাভ শন অনুবভার্দত 

িন াংখ্যা 

বর্তিকৃত    

র্ক্ষাথী 

াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটানর ননর্িটিউট, টাাংগানর 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 শটক্সটানর ননর্িটিউট, 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 শটক্সটানর ননর্িটিউট, 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 শটক্সটানর ননর্িটিউট, 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 শটক্সটানর ননর্িটিউট, 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 িফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটানর ননর্িটিউট, শগৌযনদী, 

ফর্যার 

২০১৯-২০ ১২০ ১১৬ ১০৭ ০৯ ১১৬ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১০৭ ৯৪ ০৬ ১০০ 

                                                 উবভাট = ২৪০ ২২৩ ২০১ ১৫ ২১৬ 

৭ শটক্সটানর ননর্িটিউট, 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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শটক্সটানর ননর্িটিউট, চট্টগ্রাভ এয শশ্রর্ণকবক্ষ এফাং ডানাং ল্যাবফ র্ক্ষক ও র্ক্ষাথীযা 

 

 

৩.১.৩ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট: 

ক্র:

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ  শট্রড অনুবভার্দত 

িন 

নফভ শশ্রর্ণ দভ শশ্রর্ণ 

ছাত্র ছাত্রী শভাট ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ টির্বিন, যাঙাভাটি ৪ ১২০ ৫  ৬৪ ১১৫ ৫৩ ৪৭ ১০০ 

২ টির্বিন, নাযায়ণগি ৪ ১২০ ১৭০ ৫৫ ২২৫ ১০৬ ৪১ ১৪৭ 

৩ টির্বিন, চট্টগ্রাভ ৪ ১২০ ১৬৮ ১৩২ ৩০০ ১৩৯ ৬৯ ২০৮ 

৪ টির্বিন, ভয়ভনর্াং ৪ ১২০ ২৩৮ ৪২ ২৮০ ১৭৯ ৬৩ ২৪২ 

৫ টির্বিন, জাভারপুয ৪ ১২০ ২৪৫ ৪৯ ২৯৪ ১৭৬ ১৯ ১৯৫ 

৬ টির্বিন, কুর্ভল্লা ৪ ১২০ ৭২ ১৪ ৮৬ ৬১ ২১ ৮২ 

৭ টির্বিন, রক্ষীপুয ৪ ১২০ ৯৩ ৪৯ ১৪২ ৮৪ ৬৮ ১৫২ 

৮ টির্বিন, র্ফ-ফার্েয়া ৪ ১২০ ৬৫ ৩২ ৯৭ ৮০ ৩৫ ১১৫ 

৯ টির্বিন, গাজীপুয ৪ ১২০ ১২৫ ০৯ ১৩৪ ৯৮ ১০ ১০৮ 

১০ টির্বিন, ভাদাযীপুয ৪ ১২০ ৮৬ ১৫ ১০১ ৭০ ১৪ ৮৪ 

১১ টির্বিন, মুর্িগি ৪ ১২০ ৭২ ৬১ ১৩৩ ৬৭ ৪৮ ১১৫ 

১২ টির্বিন, নযর্াংদী ৪ ১২০ ৭৯ ৪১ ১২০ ৪৫ ৩০ ৭৫ 

১৩ টির্বিন, র্বযাজপুয ৪ ১২০ ৫১ ১৪ ৬৫ ২৮ ০৩ ৩১ 

১৪ টির্বিন, ফাবগযাট ৪ ১২০ ৪৯ ৩১ ৮০ ৩০ ১৩ ৪৩ 

১৫ টির্বিন, খুরনা ৪ ১২০ ৮১ ৫৩ ১৩৪ ৯২ ২৪ ১১৬ 

১৬ টির্বিন, ঝারকাঠি ৪ ১২০ ৪৮ ২০ ৬৮ ২৬ ১৭ ৪৩ 

১৭ টির্বিন, মবায ৪ ১২০ ৬৪ ২৭ ৯১ ৫২ ২৮ ৮০ 

১৮ টির্বিন, কুর্ষ্টয়া ৪ ১২০ ৬৪ ১১ ৭৫ ৫০ ০৭ ৫৭ 

১৯ টির্বিন, ফযগুনা ৪ ১২০ ৬৮ ১৩ ৮১ ৫৯ ১৯ ৭৮ 

২০ টির্বিন,টুয়াখারী ৪ ১২০ ১০০ ১৬ ১১৬ ১১০ ২৪ ১৩৪ 

২১ টির্বিন, যাজাী ৪ ১২০ ৭৩ ২০ ৯৩ ৯৩ ৩৭ ১৩০ 

২২ টির্বিন, ফগুো ৪ ১২০ ৫৫ ২০ ৭৫ ৩৫ ১৮ ৫৩ 

২৩ টির্বিন, াফনা ৪ ১২০ ২৭০ ১৭ ২৮৭ ২৬৫ ২০ ২৮৫ 

২৪ টির্বিন, যাংপুয ৪ ১২০ ১৩৬ ৪৯ ১৮৫ ৯১ ৩৩ ১২৪ 

২৫ টির্বিন, র্দনাজপুয ৪ ১২০ ২৫২ ৩৩ ২৮৫ ১৯৪ ৩৩ ২২৭ 

২৬ টির্বিন, ঠাকুযগওও ৪ ১২০ ৬৭ ২৩ ৯০ ৪৯ ১৯ ৬৮ 
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২৭ টির্বিন, শগাারগি ৪ ১২০ ১০৪ ৫৬ ১৬০ ৬৫ ৫৯ ১২৪ 

২৮ টির্বিন, ফা।যফান ৪ ১২০ ৪৬ ৪৩ ৮৯ ৩৪ ৩১ ৬৫ 

২৯ টির্বিন, খাগোছর্ে ৪ ১২০ ২৩ ২৬ ৪৯ ২৯ ১২ ৪১ 

৩০ টির্বিন, ভার্ণকগি ৪ ১২০ ১০৮ ২২ ১৩০ ৮৮ ১৮ ১০৬ 

৩১ টির্বিন, র্কবাযগি ৪ ১২০ ৭১ ৬৮ ১৩৯ ৫৮ ৫৫ ১১৩ 

৩২ টির্বিন, পর্যদপুয ৪ ১২০ ১০৪ ২৪ ১২৮ ১১৭ ২২ ১৩৯ 

৩৩ টির্বিন, টাাংগানর ৪ ১২০ ১৯১ ৩৪ ২২৫ ১৬৬ ২৭ ১৯৩ 

৩৪ টির্বিন, শনায়াখারী ৪ ১২০ ১৭৮ ৫১ ২২৯ ১৭৩ ৫৭ ২৩০ 

৩৫ টির্বিন, কক্সফাজায ৪ ১২০ ১৭৮ ৬২ ২৪০ ১৬০ ৭৫ ২৩৫ 

৩৬ টির্বিন, র্যাজগি ৪ ১২০ ২২৮ ১৯ ২৪৭ ১৫৪ ২০ ১৭৪ 

৩৭ টির্বিন, গানফান্ধা ৪ ১২০ ১১৬ ২০ ১৩৬ ৯২ ১১ ১০৩ 

৩৮ টির্বিন, নওগও ৪ ১২০ ৪৬ ১৪ ৬০ ২৪ ২২ ৪৬ 

৩৯ টির্বিন,চওাননফাফগি ৪ ১২০ ৮৭ ২০ ১০৭ ১১০ ১২ ১২২ 

৪০ টির্বিন, যাভানগার্ছ, 

নাবটায  

৪ ১২০ ১০০ ২১ ১২১ ১১৪ ২৫ ১৩৯ 

৪১ টির্বিন, গপযগওও, 

ভয়ভনর্াং 

৪ ১২০ ৯৫ ১০ ১০৫ ৬২ ১২ ৭৪ 

 ৪৫১৭ ১৪০০ ৫৯১৭ ৩৭৭৮ ১২১৮ ৪৯৯৬ 

 

  
 

শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, শনায়াখারীয র্ক্ষাথীযা 

উনর্বাং ল্যাবফ ক্লাযত  

 

শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট, গানফান্ধায র্ক্ষাথীযা 

যীক্ষাযত 
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৩.২ ফস্ত্র র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ শথবক ২০১৯-২০ অথ িফছবয উিীণ ি র্ক্ষাথীবদয তথ্য: 
 

৩.২.১ র্ফএর্: 

 

ক্র: নাং শটক্সটানর  নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যীক্ষাথী উিীণ ি ায 

১ শটক্সটানর  নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, চট্টগ্রাভ  ৮৬ ৭৪ ৮৬.০৪% 

২ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা ৯৯ ৮৪ ৮৪.৮৪% 

৩ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শনায়াখারী ৯৩ ৯১ ৯৭.৮% 

৪ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, টাাংগানর ৮১ ৮১ ১০০% 

৫ ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার ৯৪ ৮৬ ৯১.৪৮% 

৬ শখ কাভার শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনানদ চূোত আ যীক্ষা এখনও অনুর্ষ্ঠত 

য়র্ন ৭ ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

                                 ফ িবভাট= ৪৫৩ ৪১৬ ৯১.৮৩% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

৩.২.২ র্ডবলাভা (শটক্সটানর+জুট): 

 

ক্র: নাং শটক্সটানর ননর্িটিউট যীক্ষাথী উিীণ ি ায 

১ শটক্সটানর ননর্িটিউট, টাাংগানর শটক্সঃ & জুট-১৭০ শটক্সঃ & জুট-১৬৪ শটক্সঃ & জুট-৯৬.৪৭% 

২ শটক্সটানর ননর্িটিউট, র্দনাজপুয শটক্সঃ-৯৭ শটক্সঃ-৯৭ শটক্সঃ-১০০% 

৩ শটক্সটানর ননর্িটিউট, ফর্যার শটক্সঃ-১০০ শটক্সঃ-১০০ শটক্সঃ-১০০% 

ফ িবভাট= ৩৬৭ ৩৬১ ৯৮.৩৬% 
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৩.২.৩ এএর্: 

   

   

                      

     

                           

                                      106 54 50.94%  

                                    212 189 89.15%  

3                                     133 112 84.21%  

4                                     65 39 60.00%  

5                                        109 97 88.99%  

6                                   88 61 69.32%  

7                                   213 119 55.87%  

8                                   43 20 46.51%  

9                                     56 41 73.21%  

10                                  132 127 96.21%  

11                                  64 62 96.88%  

12                                     99 67 67.68%  

13                                      193 153 79.27%  

14                                  54 28 51.85%  

15                                     57 35 61.40%  

16                                   120 114 95.00%  

17                                  253 210 83.00% 

18                                    99 98 98.99%  

19                                     217 180 82.95%  

20                                    79 9 11.39%  

21                                    183 170 92.90%  

22                                     124 106 85.48%  

23                                    203 123 60.59%  

24                                 129 83 64.34%  

25                                    63 56 88.89%  

26                                    116 103 88.79%  

27                                           30 9 30.00%  

28                                 61 47 77.05%  

29                                  92 88 95.65%  

30                                    198 194 97.98%  
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31                                 31 24 77.42%  

32                                    107 87 81.31% 

33                                     135 122 90.37%  

34                                    86 45 52.33%  

35                                    98 88 89.80%  

36                                  59 59 100.00%  

37                                     109 99 90.83%  

38                                 68 55 80.88%  

39                                  154 150 97.40%  

40                                  68 61 89.71%  

41                                    

          

48 42 
87.50%  

42                                   102 60 58.82% 

                                                                                                                                    4656 3686 79.17% 
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চতুথ ি অধ্যায় 

উন্নয়ন প্রকল্প   

 

৪.০ ফস্ত্রর্ক্ষা খাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন: 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্রর্বল্পয জন্য প্রবয়াজনীয় জনফর যফযা কযায র্নর্ভবি চার্দা অনুমায়ী শটক্সটানর 

র্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠান ্থ াবন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযবছএ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয ২০১৯-২০ অথ িফছবয ১৫ টি 

উন্নয়ন প্রকল্প চরভান যবয়বছএ চরভান প্রকল্পগুবরায ভাধ্যবভ ৫টি শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (শগাারগি, 

জাভারপুয, র্বরট, যাংপুয ও ভাদাযীপুয) , ৯টি শটক্সটানর ননর্িটিউট (শবারা, জাভারপুয, র্যাজগি, নওগও, 

সুনাভগি, পর্যদপুয, র্বরট, শগৌযনদী ও রারভর্নযাট) এফাং ৬টি শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট ্থ ার্ত 

বফএ  

৪.১ চরভান প্রকল্প মূবয র্ফফযণ: 

 

৪.১.১ প্রকবল্পয নাভ :  শখ শযানা শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শগাারগি ্থ ান” ীল িক প্রকল্প  
 

   প্রকমল্পয নাভ                             “                                  ,         ”           

২                                            

3। প্রক         কার  :      /২০১3 মত   /২০17 ম যন্ত। (         ) 

                                                        :     /২০১3 মত   /২০18 ম যন্ত। (1          ) 

                                                        :     /২০১3 মত   /২০19 ম যন্ত। (2          ) 

                                                        :     /২০১3 মত   /২০20 ম যন্ত। ম যন্ত। (              ) 

                                                        :     /২০১3 মত   /২০21 ম যন্ত। ম যন্ত। (              ) 

 

                                                                               

                                                            : 12973.17 রে টাকা।  (1ভ াংমাবধত) 

                                                            : 14911.19 রে টাকা।  (2          )                                                           

 5) 2019-2020                               : 4710.00         

6) 2019-2020                              : 1746.83          =                                                            

7)                                                 : 37.09% 

8)                                                  : 71.00% 

9) 2019-2020              / 2020                :  11823.04         

10)                                         : 79.29% 

11)                                          : 92.00%  

        -                                    

                                  

1.               ৬ তরা ববমত ৪ তরা)  

 

স্তান্তয উমমাগী কযায জন্য কল 

ম যাময়য বপবনবাং এয কাজ 

চরমছ। 

99% 

2.                ৩ তরা ববমত ২ তরা) 99% 

3.                          ৬ তরা ববমত ২ তরা) ৯৭% 

4.                                     

(3 তরা ববমত ২ তরা) 

৯৭% 

5.            তরা ববমত ২ তরা ৯3% 

৬. ছােী র (৬ তরা ববমত ৪ তরা) (৭৫ আন) ৯9% 

৭. ছাে র (৬ তরা ববমত ৪ তরা) (১৫০ আন) ৯৯% 

৮. বপ্রবোর ককায়াট যায (২ তরা ববমত ২ তরা) ৯৯% 

৯. অবপা য ককায়াটায (৬ তরা ববমত ৬ তরা) ৯৬% 

১০. অবপা য ডযবভটবয  (৬ তরা ববমত ৬ তরা) ৯৬% 
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(ঙ) পুতয ও বনভ যাণ কামজয বস্থযবচে তথ্যফরী:   

                                                                         

 

    

 

                          

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

   

                                                                                                                      
     

                 

                             

      

 

   

  

                                                                                                                              

       

 

              

                                                                                                                        

     

 

 

 

 

                                                  

                                                                         

 

 

১১. স্টাপ ডযবভটবয  (৬ তরা ববমত ৬ তরা) ৯৬% 

১২. স্টাপ ককায়াট যায (৬ তরা ববমত ৬ তরা) ৯৬% 

১৩. ভূবভ উন্নয়ন কাজ চরমছ ৯৭% 

 ৪.            8                    

       

 ০০% 

 ৫.             স্তান্তয উমমাগী কযায জন্য কল 

ম যাময়য বপবনবাং এয কাজ 

চরমছ। 

৯৯% 

 ৬.              (           ০3       )                            

                 

                       

৯৮% 

17.                        58% 

18.                             12% 

19.                  1% 

20.                             75% 

21.                           75% 

               ৯2% 
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৪.১.২ প্রকবল্পয নাভ:   ীদ িফদুয ফয শযর্নয়াফাত শটক্সটানর ননর্িটিউট, শগৌযনদী ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

cÕK‡íi bvg t ÔÔknx` Ave ỳi ie †miwbqvevZ †U•UvBj Bbw÷wUDU ¯’vcb cÕKíÕÕ ‡MŠib`x, 

ewikvj| 

cÕK‡íi Ae¯’vb t Dc‡Rjv t †MŠib`x, †Rjv t ewikvj| 

cÕK‡íi †gqv`Kvj   

K) g~j Aby‡gvw`Z t RyjvB/2013 ‡_‡K Ryb/2016 

L) 1g ms‡kvwaZ  t RyjvB/2013 ‡_‡K Ryb/2019 

M) 2q ms‡kvwaZ   t RyjvB/2013 ‡_‡K Ryb/2020 

N) e¨q e…w× e¨wZ‡i‡K t RyjvB/2013 ‡_‡K Ryb/2021 

2019-2020 A_©eQ‡i GwWwc 

eivÏ 

t 2970.00 jÿ UvKv| 

2019-2020 A_©eQ‡i 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ 

t 1780.00 jÿ UvKv| 

2019-2020 A_©eQ‡i e¨q t 946.33 jÿ UvKv| 

2019-2020 A_©eQi ch©šÍ 

µgcywÄf~Z e¨q 

t 6460.26 jÿ UvKv| 

2019-2020 A_©eQi ch©šÍ 

µgcywÄf~Z AMÖMwZ 

t Avw_©K-65.28%, ev Í̄e-65.69%| 

 

2019-2020 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kg©Kv‡Ûi weeiYt 

 

µt bs ¯’vcbvi bvg Kv‡Ri AMÕMwZ 

1 GKv‡WwgK feb ( 4 Zjv fxZ wewkó 4 Zjv) 100% 

2 DBwfs I WvBs †kW (3 Zjv fxZ wewkó 2 Zjv) 65% 

3 w¯úwbs (RyU I KUb) †kW (3 Zjv fxZ wewkó 2 Zjv) 65% 

4 jvB‡eªixmn IqvK©kc feb (2 Zjv fxZ wewkó 2 Zjv) 90% 

5 QvÎ †nv‡÷j (6 Zjv fxZ wewkó 6 Zjv) 90% 

6 QvÎx ‡nv‡÷j (6 Zjv fxZ wewkó 6 Zjv) 75% 

7 wcÕwÝcvj †KvqvU©vi (2 Zjv wfZ wewkó 2 Zjv) 60% 

8 ÷vd †KvqvU©vi (6 Zjv fxZ wewkó 6 Zjv) 90% 

9 Awdmvm© †KvqvU©vi (6 Zjv fxZ wewkó 6 Zjv) 35% 

10 f~wg Dbœqb (3 +2) 5 GKi 90% 

11 cqtwb¯‹vkb I wWcwUDe‡qj 10% 

12 evDÛvwi ‡`Iqvj (3 +2)= 5 GKi I g~j †MBU 75% 

13 Af¨šÍixY iv¯Ív  00% 

14 knx` wgbvi 00% 

15 ‡Wªb I 3000 M¨vjb IqvUvi wiRvf©vi 00% 

16 M¨v‡iR 90% 

17 e„wói cvwb msiÿYvMvi 70% 

18 f~wg AwaMÖnY/µq 100% 

19 ‡gvUihvb 1wU wRc I 1wU evm 50% 

20 Kw¤úDUvi Ges Awdm hš¿cvwZµq 80% 

21 Ab¨vb¨ miÄvgvw`/hš¿cvwZ 70% 

22 eB mvgwqKx 00% 

23 Avmeve cÎ 60% 

24 f~wg AwaMÖnY/µq 100% 
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৪.১.৩ প্রকবল্পয নাভ   শবারা শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

1। প্রকমল্পয নাভঃ “কবারা কটক্সটাইর ইেটিটিউট স্থান” প্রকল্প (2য় াংমাবধত) 

২                                                            

৩                                            :     /২০১4 মত   /২০17 ম যন্ত। (         ) 

                                                        :     /২০১4 মত   /২০18 ম যন্ত। (1          ) 

                                                        :     /২০১4 মত   /২০20 ম যন্ত। (2          ) 

                                                        :     /২০১4 মত   /২০21 ম যন্ত। (              ) 

 

                                                                           

                                                        : 7292.00 রে টাকা।  (1ভ াংমাবধত) 

                                                        : 10569.00 রে টাকা।  (2          )                                                           

 5) 2019-2020                                : 3500.00         

6) 2019-2020                                  : 2951.82           =                                                            

7)                                                     : 84.34 % 

8)                                                      : 85 % 

9)               / 2020                  : 6395.65         

10)                                                 : 60.51% 

11)                                                : 85%  

        -                                    

ক্রঃ 

নাং 

স্থানায নাভ কামজয ফতযভান অফস্থা অগ্রগবত 

1 ভূবভ উন্নয়ন কাজ ভাপ্ত। 100% 

2 একামডবভক কাভ প্রাবনক বফন 

(৬ তরা ববমত ৪ তরা) 2246 ফঃ বভঃ 

বপবনবাং এয কাজ চরভান এোলুবভবণয়াভ, টাইর, 

কযবরাং, স্যাবনটাযী ইতোবদ কাজ চরভান। 

৯5% 

3 কটন বিবনাং কড (6 তরা ববমত 4 তরা) 

২৮৭৬ ফঃ বভঃ 

বফমনয ফাবমযয প্লাষ্টামযয কাজ চরভান। 85% 

4 ছাো ফা (৬ তরা ববমত 6 তরা, 200 আন 

3240 ফঃ বভঃ) 

বপবনবাং এয কাজ চরভান এোলুবভবণয়াভ,এএ, কযবরাং, 

টাইর, বফমনয ফাবমযয স্যাবনটাযী বফমনয ফাবমযয 

(Cladding Bricks ) ইতোবদ কাজ চরভান। 

85% 
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5 ডযমভটবয উইথ কযষ্ট াউজ (6তরা ববমত 6 

তরা 763 ফঃ বভঃ) 

প্লাষ্টামযয কাজ ও স্যাবনটাযী কাজ চরভান। 85% 

6 ছােী বনফা (৬ তরা ববমত 6 তরা, ১০০ আন 

1336 ফঃ বভঃ) 

বপবনবাং এয কাজ চরভান, (এএ, কযবরাং, টাইর 

স্যাবনটাযী ইতোবদ কাজ চরভান)। 

85% 

7 উইববাং ও ডাইাং কড (৩ তরা ববমত ২ 

তরা,1438 ফঃ বভঃ) 

2য় তরায ববরাং প্লাষ্টায, ড্র ওয়ামরয কাজ চরভান। 75% 

8 কভ যকতযামদয ককায়াটায (৬ তরা ববমত 6 তরা, 

1506 ফঃ বভঃ) 

বপবনবাং এয কাজ চরভান। 95% 

9 কভ যচাবযমদয ককায়াটায (4 তরা ববমত 4 তরা, 

1216 ফঃ বভঃ) 

বপবনবাং এয কাজ চরভান। 95% 

10 বপ্রবোর ককায়াট যায (2 তরা ববমত 2 তরা, 

200  ফঃ বভঃ) 

পাউমন্ডমনয ভাটি কাটায কাজ চরভান। 50% 

11 বনটিাং কড (2 তরা ববমত 2 তরা, 2200  ফঃ 

বভঃ) 

াববয াই কাবষ্টাং এয কাজ কল| ীঘ্রই াই 

ড্রাইববাং কযা মফ | 

25% 

12 ওয়াকয উইথ রাইমেযী (২ তরা ববমত ২ তরা, 

৮৪০ ফঃ বভঃ) 

াববয াই ঢারাময়য কাজ চরভান। 25% 

13 জুট কড (1 তরা ববমত 1 তরা, 550 ফঃ বভঃ) 1ভ তরায করাভ ঢারাময়য কাজ চরভান| 25% 

14 ফাউন্ডাযী ওয়ার ইউথ গাড য কড (753 যাঃ 

বভঃ) 

কাজ ভাপ্ত । 99% 

15 কগইট ( বজআই াই 15.24 যাঃ বভঃ) কাজ ম্পন্ন । 99% 

16 অবেন্তযীণ যাস্তা (আযবব 5000 যাঃ বভঃ) গাইড ওয়ামরয কাজ চরভান। ৫0% 

17 কড্রইন (600 বভবভ ওয়াইড  975.31 যাঃ বভঃ) দযে আফান কযা য় নাই। 0% 

18 াফ কস্টন বফমনয কাজ কল ম যায়। 90% 

19 ফাবেক বফদ্যেতায়ন ( 500 ককববএ োেপযভায 

াফমস্টন বফন) 

বফমনয বপবনবাং কাজ চরভান | 75% 

20 ফাবেক য়ঃবনস্কান ও াবন যফায Production Well এফাং Reservoir এয কাজ র্ম্পযন্ন 

| 

65% 

21 ফনায়ন কপব্রুয়াযী/2020 ভময় কাজ রু মফ। 0% 

22 বৃবষ্টয াবন াংযেন - 0% 

23 ীদ বভনায ও অন্যান্য ীঘ্রই  দযে আফান কযা ইমফ | 0% 

24 ইটিব এখমনা বডজাইন াওয়া মায় বন। 0% 

25 গাড য রুভ বফমনয কাজ  ভাপ্ত  । 100% 

26 কারায প্যামনর দযে আফান প্রবক্রয়াধীন। 0% 

27 অন্যান্য - 0% 
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৪.১.৪ প্রকবল্পয নাভ   শখ যাবর শটক্সটানর ননর্িটিউট, ভাদাযগি, জাভারপুয ্থ ান” ীল িক প্রকল্প  

১  প্রকবল্পয নাভ                           : ‡kL iv‡mj †U•UvBj Bbw÷wUDU,gv`viMÄ,Rvgvjcyi, ’̄vcbÓcÕKí 

২                                                          

3এ প্রক         কার                                :         /২০১5 মত       /২০17 ম যন্ত। (         ) 
                                                            :        /২০১5 মত       /২০19 ম যন্ত। (1          ) 

                                                            :        /২০১5 মত   /২০21 ম যন্ত। (              ) 

                                                            :        /২০১5 মত   /২০22 ম যন্ত। (2                 ) 

 
                                                                               

                                                            : 10116.35 রে টাকা।  (1ভ াংমাবধত) 

                                                            : 10116.35 রে টাকা।  (ব্যয় ব্যবতমযমক কভয়াদ) 

                                                            : 10089.509         (2                 ) 

5) 2019-2020                             : 1264.00         

6) 2019-2020                             : 633.37         

7)                                                : 50.01% 

8)                                                 : 90.00% 

9) 2019-2020              / 2020                :  4559.516         

10)                                        : 45.07% 

11)                                         : 58.00%  

        -2020                                

ক্র: নাং প্রধান অাংমগয নাভ কামজয ফাস্তফ 

অগ্রগবত 

ভন্তব্য 

০১ একামডবভক বফন  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) 99%                 

০২ ছােী কামস্টর  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) 99%                 

০৩ ছাে কামস্টর  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) 99%                 

০৪ স্টাপ ডযবভটবয  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) 98%                      

০৫ ষ্টাপ ককায়াট যায  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) 99%                 

06          ককায়াট যায  (2তরা ববত বফবষ্ট 2 তরা বফন) 95%                      

07                   (2তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) 75%                      

08                  75%                       

09                 (6তরা ববত বফবষ্ট 5তরা বফন) 60%                        

                 

10           (2তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) 50%                        

                 

11           (2 তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) 90%                      

12              60%                  

13                    (2 তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) 85%                      

14                      ই      75%                 
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৪.১.৫ প্রকবল্পয নাভ:  ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ              ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

 

প্রকবল্পযঅফ্থ ান       :  ীযগি, যাংপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াং্থ া        : ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ও নননর্ াখা পূতি র্যদপ্তয, ঢাকা শনার্নফা 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা)                 : 

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

         ১ভ াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা 

(খ) র্জওর্ফ                  : ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার                  : 

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

 ১ভ াংবার্ধত (প্রস্তার্ফত)      : জুরান/২০১৫ বত জুন/২০১৯ 

                   (              )               : জুরান/২০১৫ বত জুন/২০২১ 

           ২  াংবার্ধত (প্রস্তার্ফত)      : জুরান/২০১৫ বত জুন/২০২১ 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ব্যয়      : 861.83 রক্ষ টাকা 

২০১৯-২০ অথ িফছয ম িত আ ক্রভপুর্িভূত ব্যয়     : 14982.41 রক্ষ টাকা 

২০১৯-২০ অথ িফছয ম িত আ ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত         : ির্থ িক-৮৫.৯২%, ফাস্তফ-৯০.০০% 

 

২০১৯-২০ অথ িফছবয উবযার্ল্লর্খত প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

µ bs feb Avw_©K ev Í̄e 

1 GKv‡WwgK feb(6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  85% 95% 

2 QvÎxnj (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  85% 90% 

3 QvÎnj (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  80% 90% 

4 Awdmvm© †KvqvUvi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  82% 90% 

5 Awdmvm© Wi‡gUix (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  79% 85% 

6 ÷vd †KvqvUvi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv)  75% 80% 

7 ÷vd Wi‡gUix (6 Zjv wf‡Z 4 Zjv) 77% 80% 

8 w¯úwbs †mW (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 80% 85% 

9 WvBs †mW (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 82% 85% 

10 IqvK©kc Kvg jvB‡eªix (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 81% 88% 

11 DBwfs Ges KvwUs (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 78% 80% 

12 mve †ókb wewìs 85% 90% 

13 Af¨šÍixb iv Í̄v 50% 60% 
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৪.১.৬ প্রকবল্পযনাভ:  শখ ার্না শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শভরা।, জাভারপুয ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

1। প্রকমল্পয নাভ :                                                                            

2। (ক) উমযাগী ভিণারয়/বফবাগ : ফস্ত্র ও াট ভিণারয় 

    (খ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফস্ত্র অবধদপ্তয 

৩। প্রকমল্পয প্রাক্কবরত ব্যয় (রে টাকা) 

 (ক) মূর  :    ৪২.৫৯ রে টাকা 

 ( )                       : 28196.87 রে টাকা   

 (গ) প্রকল্প াায্য           : নাই, ম্পূণ য বজওবফ’য অথ যায়মন ফাস্তফায়ন মফ।  

 

4। প্রকমল্পয অথ যায়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ইতোবদ)   : বজওবফ।   

5। প্রকল্প ফাস্তফায়নকার     : 

(ক) মূর     :     , ২০১5 মত   , ২০১৮ ম যন্ত 

( )                 :     , ২০১5 মত   , ২০২1 ম যন্ত 

 

৬   2019-20 অথ যফছময              :  

                                  

১                                  ৬          ৬          82% 

২ বিবনাং কড (কটন ও জুট)  ৩          ২          75% 

৩ উইববাং কড (উইববাং এন্ড বনটিাং)  ৩          ২          70% 

৪ ডাইাং কড  ৩          ২          75% 

৫          ৬          ৬          50% 

৬       -   ৬          ৬          60% 

14 gmwR` 50% 55% 

15 ‡Wªb 75% 80% 

16 ‡MBU 85% 100% 

17 wcÕwÝcvj †KvqvUv©i (2 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100% 100% 

18 ewnt ’̄ we`y¨r 75% 80% 

19 Mxgvbv cÖvPxi 80% 85% 

20 ‡gvUihvb 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ       
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৭       -২  ৬          ৬          45% 

৮ বপ্রবোর ককায়াট যায  ২          ২          75% 

৯ অবপা য ককায়াট যায  ৬          ৬          77% 

১০ অবপ যা ডযমভটযী  ৬          ৬          78% 

   স্টাপ ককায়াট যায   ৬          ৬          80% 

 ২ স্টাপ ডযমভটযী  ৬          ৬          75% 

 ৩ ওয়াকয কাভ রাইমেযী  ৩          ২          70% 

 ৪ াফ কস্টন বফবডাং-১ 70% 

 ৫ াফ কস্টন বফবডাং-২ 60% 

 ৬               15% 

17 কোমপমটবযয়া (১ তরা) 20% 

18 ভবজদ (২তরায ববত ২তরা) 55% 

19              20% 

20 ীভানা প্রাচীয 15% 

21 কড্রন 25% 

22 মুি ভঞ্চ 25% 

23            10% 

24                   5% 

25 কগইট (বনযাত্তা ফক্স) 20% 

  

   28/09/2019                                 ,                                        
 

 

 

 

 

 

 

র্নভ িাণাধীন অর্পা ি শকায়াট িায র্নভ িাণাধীন ওয়াকি কাভ রানবিযী 
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৪.১.৭ প্রকবল্পয নাভ:“ ীদ কাভরুজ্জাভান শটক্সটানর ননর্িটিউট,      ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফ্থ ান          :  ভা।া, নওগও 

ফাস্তফায়নকাযী াং্থ া   :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ও নননর্ াখা পূতির্যদপ্তয, 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) র্জওর্ফ   :  ১৫৬৭৭.৪৩রক্ষ টাকা 

             

                                        ২০১৫       ২০১৯       

   ১                                     ২০১৫       ২০২০      

                                  ২০১৫      ২০২১      

   ২                                  ২০১৫       ২০২১       

 

২০১৯-২০                              ১০.৫৫         

২০১৯-২০                            ২৫০০.০০         

২০১৯-২০                                 ২৪৮৯.৫৭         

২০১৯-২০                          ৮৩৯০.৭৮         

২০১৯-২০                                ৯৯.৫৮%       ৯৯.৯০%    

 

প্রকবল্পয অঙ্গ র্বর্িক কাবজয অগ্রগর্তঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ 

নাং 
অবঙ্গয নাভ ির্থ িক অগ্রগর্ত ফাস্তফ অগ্রগর্তয 

১ f~wgAwaMÖnY ১০০% ১০০% 

২ একাবডর্ভক র্ফর্ল্ডাং ৮৮% ৯০% 

৩ ছাত্র শাবির ৮৩% ৮৫% 

৪ ছাত্রী শাবির ৮৬% ৯০% 

৫ িাপ ডযর্ভটর্য ৮১% ৮৫% 

৬ অর্পা ি ডযর্ভটর্য ৮২% ৮৭% 

৭ র্স্পর্নাং শড ৮২% ৮৫% 

৮ ডানাং শড ৮৫% ৯০% 

৯ উনর্বাং এে র্নটিাং শড ৭৮% ৮৫% 

১০ ওয়াকি কাভ রানবিযী ৮৭% ৯০% 

১১ র্প্রর্িার শকায়াট িায ৭৬% ৯২% 
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৪.১.৮ প্রকবল্পয নাভ:  শফগভ ির্ভনা ভনসুয শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং ননর্িটিউট, কার্জপুয, র্যাজগি 

্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

১  প্রকবল্পয নাভ  : প্রকবল্পয নাভ  : শফগভ ির্ভনা ভনসুয শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং  নর্িটিউট কার্জপুয, র্যাজগি ্থ ান প্রকল্প 

২                      -             -              -         

3এ প্রক         কার :     /২০16 মত   /২০২1 ম যন্ত। 

 
                                                                        

5) 2019-2020                    :১৬২০.০০  রক্ষ  (     ৫০.০০+     ১৫৭০.০০) 

6) 2019-2020                 :  ০৩৮. ৮         

7) 2019-2020             :64.08% 

8) 2019-2020           : 75.00 % 

9)   / 2020                 : 5379.43         

10)                    : 44.92% 

11)                                          : 60.00% 

12) 2019-2020                                

 

ক্রঃ 

নাং 
স্থানায নাভ অগ্রগবত 

1 ভূবভ উন্নয়ন 95% 

2  ) একামডবভক কাভ প্রাবনক বফন(৬ তরা ববমত 6 তরা) (         ৪            ৯৭% 

  ) একামডবভক কাভ প্রাবনক বফন               ৫    ৬      ৬৫% 

3  ) ছাে র,  ৬ তরা ববমত 6 তরা (২০০ আন)(         ৩           95% 

  ) ছাে র               ৪    ৫    ৬      25% 

4 ছােী র, ৬ তরা ববমত ৩ তরা (১০০ আন) 92% 

5                   (২ তরা ববমত ২ তরা) 40% 

6 অবপা য ডযবভটযী (৬ তরা ববমত ৪ তরা) 80% 

7 স্টাপ ডযবভটযী, (৬ তরা ববমত ৩ তরা) 85% 

8 বিবনাং কড (কটন ও জুট) (৩ তরা ববমত ২ তরা) 8৮% 

9 উইববাং ও বনটিাং কড (৩ তরা ববমত ২ তরা) ৯০% 

 

ীদ কাভরুজ্জাভান শটক্সটানর ননর্িটিউট,                      
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10 ডাইাং কড(৩ তরা ববমত ২ তরা) 80% 

11 ওয়াকয উইথ রাইমেযী (২ তরা ববমত ২ তরা) ৭৮% 

12                             40% 

13                    10% 

14                                    ৬০% 

15                       80% 

 ৬ ফাউন্ডাযী ওয়ার ৫ একয 70% 

 ৭               85% 

1৮       75% 

 ৯       (      ) 5০% 

২০                                      ৫০% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.১.৯  প্রকবল্পয নাভ:   সুনাভগি শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

১              :                         ২  

              ”           

২              :                     

৩                 :         ২০১৭        ২০২০             

 :         ২০১৭        ২০২০  ১  

          

 :         ২০১৭        ২০২২  ২  

          

৪                      : ৯৭২১.৮৫                      

 : ১০৩৪৬.৮৫           ১            

 : ১২৬২৪.১৩           ২            

৫  ২০১৯-২০                               : ৭৩৭.০০          

৬  ২০১৯-২০                   : ৭৩০.৫৩          

৭  ২০১৯-২০                        : ৯২.১২% 

৮  ২০১৯-২০                       : ১০০.০০% 

৯                  ২০                : ২৬৫৭.৬৫          

১০                     : ২১.০৫% 

১১                    : ২২.০০% 
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১২  ২০১৯-২০                                

  

   

                         

    

    

১                                                

                                   

৫০%   

২                                                        ১০০%  

৩           ৫০%           

৪                            ৪         ৪       ২০% কাজটি চরভান যবয়বছএ 

৫          ৪         ৪          ১০০             ২৫% ১ভ তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ  

৬             ৪         ২          ৫০             ২৫% ১ভ তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ  

৭                      ২         ২          ৭০%                      

৮                   ৪         ৪           ১০% শগ্রডফীভ ঢারানয প্রস্তুর্ত চরবছএ 

৯               ৩         ৩           ১০% ১ভ তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ  

১০                        ২          ২          ১০% শগ্রডফীভ ঢারানয প্রস্তুর্ত চরবছএ 

১১              ২         ২           ১৫% ১ভ তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ  

১২             ২         ২           ২২% ১ভ তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ 

১৩                         ২         ২          ১৫% ২য় তরায ছাদ ঢারানয প্রস্তুর্ত 

চরবছএ 

১৪               ৭০% (     ,                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

               ২                  
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৪.১.১০  প্রকবল্পয নাভ:   পর্যদপুয শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

প্রকবল্পয অফ্থ ান :  পর্যদপুয 

ফাস্তফায়নকাযী াং্থ া  : ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ও নননর্ াখা পূতির্যদপ্তয, 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 

                                                   : ২  াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী 16194.85 রক্ষ টাকা  

(খ) র্জওর্ফ   : 16194.85 রক্ষ টাকা 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকার     : জুরান/২০১৭ বত জুন/২০২০ 

                               : ২  াংবার্ধত র্ডর্র্ অনুমায়ী 

                                           (জুরান/২০১৭ বত জুন/২০২১) 

 

২০১৯-২০ অথ িফছবয  প্রকবল্পয ম্পার্দত কভ িকাবেয র্ফফযণ:  

                                                 

                             ম যা    95%  

একামডবভক কাভ এডবভবনমেটিব 

বফবডাং  
৩য় তরায ছামদয কন্টাবযাং ও াটাবযাং এফাং ২য় তরায ছামদয 

প্লাস্টামযয কাজ চরভান আমছ।  

45% 

অবপায ডযমভটযী  ৪থ  তরায ছামদয কন্টাবযাং াটাবযাং এয কাজ ও বফমভয যড ফাধায 

কাজ চরভান এফাং প্লাস্টায ও ইমটয গাথুবনয কাজ চরভান। 
55% 

ডাইাং কড  ইমটয গাথুবনয ও বরমন্টর ফাধায  কাজ চরভান।  50% 

ওয়াকয কাভ রাইমেযী  ইমটয গাথুবনয কাজ চরভান।  65% 

উইববাং কড   ১ভ তরায ছামদয কন্টাবযাং াটাবযাং এয কাজ ও বফমভয যড ফাধায 

কাজ চরভান।  
30% 

ছাোফা (১50 কফমডয) ১ভ তরায ছামদয কন্টাবযাং ও াটাবযাং চরভান আমছ।   20%  

ছােীবনফা (১০০ কফমডয)  ১ভ তরায ছামদয যড ফাধায কাজ চরভান আমছ।  25%  

বপ্রবোর ককায়াট যায (২ তরা) ইমটয গাথুবনয ও বরমন্টর ফাধায কাজ চরভান।  70%  

স্টাপ ডযমভটযী (৩ তরা ) ৩য়  তরায করামভয  যড ফাইবন্ডাং ও কন্টাবযাং  কাজ চরভান। 35%  

বিবনাং কড (কটন ও জুট) (2 তরা) ২য় তরায ছামদয প্লাস্টামযয কাজ ও ইমটয গাথুবনয কাজ চরভান।  60%  

                 8%  

              আউট াইট প্লাস্টামযয কাজ চরভান।   50%  

                              ০%  

                               ৫%  
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৪.১.১১  প্রকবল্পয নাভ:   র্বরট শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

   প্রকমল্পয নাভ                         :                            ”     

২                          :                                

3। প্রক         কার          :      /২০১৭ মত   /২০2  ম যন্ত। (                               ) 

                                                                              

5) 2019-2020                             : 3719.00         

6) 2019-2020                             : 3146.75           

7)                                                : 84.61% 

8)                                                 : 85% 

9) 2019-2020              / 2020                :  5866.591         

10)                                        : 61.33% 

11)                                         : 62%  

        -                                    

     

   

                                      

     %  

01                       100% 

02                   70% 

03                              100% 

04                               100% 

05 e‡qR †nv‡÷j feb ( 00 †e‡WW) (4 Zjvi wf‡Z 

4 Zjv feb) wbg©vY| 

                                   

                         

40% 

06 GKv‡WwgK Kvg G¨vWwgwb‡óªwUf feb (4 Zjvi 

wf‡Z 4 Zjv feb) wbg©vY| 

                                       

                                 

                        

50% 

07 wd‡gj †nv‡÷j feb (100 †e‡WW) (4 Zjvi wf‡Z 

4 Zjv feb)  

৪৪               ২৯   ০০%  ৯  ৫০% 

                                   

35% 

08 DBwfs †kW (DBwfs Ges †bwUs)(2 Zjvi wf‡Z 2 

Zjv feb) wbg©vY| 

                                    

                         

48% 

09 Awdmvm© Wi‡gUix (4 Zjvi wf‡Z 4 Zjv feb) 

wbg©vY| 

                                   

                                  

                   

30% 

10 IqvK©kc Kvg jvB‡eªix (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv 

feb) wbg©vY| 

                                  

                                 

35% 

11 w¯úwbs †kW (KUb I RyU) (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv 

feb) wbg©vY 

                                 

                           

50% 

12 WvBs †kW (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv feb) wbg©vY|                                     

                                    

                

40% 

13 wcÕwÝcvj (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv feb) wbg©vY|                                     ০% 

14                                                 ০% 

15                               KvR kyiæ n‡q‡Q|  

 i.             

ii.            

iii.          

iv                               

v.            

vi.                         

vii.                          

viii.           

 

 

 

        

      ‡UÛvi I Pzw³cÎ m¤úv`b nqwb|   

 

 

 

 

0% 
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৪.১.১২ প্রকবল্পয নাভ:   শখ যাবর শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ        ্থ ান” ীল িক প্রকল্প 

 

   প্রকমল্পয নাভ                         :                                          ”     

২                                     :                               

3। প্রক         কার         :         /২০১7 মত   /২০21 ম যন্ত। (                               ) 

                                                                               

5) 2019-2020                             : 4113.00         

6) 2019-2020                             : 3596.90           

7)                                                : 87.45% 

8)                                                 : 88% 

9) 2019-2020              / 2020                :  6370.60         

10)                                        : 57.72% 

11)                                         : 60%  

        -                                    

     

   

                                          

(%) 

01                       100% 

02                   70% 

03                              100% 

04                               100% 

05 e‡qR †nv‡÷j feb (200 †e‡WW) (৬ Zjvi 

wf‡Z ৬ Zjv feb) wbg©vY| 

                                  

     

3০% 

06 GKv‡WwgK Kvg G¨vWwgwb‡óªwUf feb (৪ Zjvi 

wf‡Z ৪ Zjv feb) wbg©vY| 

                               50% 

07 wd‡gj †nv‡÷j feb (100 †e‡WW) (4 Zjvi 

wf‡Z 4 Zjv feb)  

১                          ৪০% 

08 DBwfs †kW (DBwfs Ges †bwUs)(2 Zjvi wf‡Z 

2 Zjv feb) wbg©vY| 

২                           । ৭০% 

09 Awdmvm© Wi‡gUix (৬ Zjvi wf‡Z ৬ Zjv feb) 

wbg©vY| 

                              

       

৩০% 

10 IqvK©kc Kvg jvB‡eªix (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv 

feb) wbg©vY| 

                             ৪০% 
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11 w¯úwbs †kW (KUb I RyU) (2 Zjvi wf‡Z 2 

Zjv feb) wbg©vY| 

cÕ_g Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q|        

                                 

                 

৬০% 

12 WvBs †kW (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv feb) wbg©vY| 1g Qv               ৫০% 

13 wcÖwÝcvj            2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv feb ) K                               ০% 

14             (৬ Zjvi wf‡Z ৬ Zjv feb) 

wbg©vY|  

                                

      

৪০% 

15                                            

16 †MBU I   ‡UBwbs Iqvjmn evDÛvix              |  

 i.      ii.      iii.                   

         iv.         v.                

     

vi.                          

vii.           

 

‡UÛvi I Pzw³cÎ m¤úv`               

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

৪.১.১৩ প্রকবল্পযনাভ:   রারভর্নযাট শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান”  ীল িক প্রকল্প 

 

   প্রকমল্পয নাভ                        :                                 ”     

২                                    :                                 

3। প্রক         কার        :         /২০১8 মত       /২০20 ম যন্ত। (         ) 

                                                                              

5) 2019-2020                            : 2360.00         

6) 2019-2020                             : 2351.77           

7)                                                : 99.65% 

8)                                                 : 99.80% 

9) 2019-2020              / 2020                :  4547.76         

10)                                        : 45.42% 

11)                                         : 45.45%  

        -                                    

     

   

                                          

(%) 
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01                       100% 

02                   70% 

03                              100% 

04                               100% 

05 e‡qR †nv‡÷j feb (200 †e‡WW) (4 

Zjvi wf‡Z 4 Zjv feb) wbg©vY| 

 e‡qR †nv‡÷j fe‡bi cÕ_g,w`¦Zxq          

Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q  4_© Zjv Qv` XvjvB Gi 

Rb¨ mvUvwis Pj‡Q| 

35% 

06 GKv‡WwgK Kvg G¨vWwgwb‡óªwUf feb (6 

Zjvi wf‡Z 6 Zjv feb) wbg©vY| 

cÕ_g,w`¦Zxq I Z…Zxq Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q 

Ges 4_©             XvjvB m¤úbœ      |     

                               

35% 

07 wd‡gj †nv‡÷j feb (100 †e‡WW) (4 

Zjvi wf‡Z 4 Zjv feb) (cÕwZ †d¬v‡i ivbœv 

Ni I jwÛª) wbg©vY (1g eøK)| 

4_© Zjv BU Muv_ybx Pj‡Q| 50% 

08 DBwfs †kW (DBwfs Ges †bwUs)(2 Zjvi 

wf‡Z 2 Zjv feb) wbg©vY| 

DBwfs †k‡Wi Kjvg XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q|      

                       

20% 

09 Awdmvm© Wi‡gUix (4 Zjvi wf‡Z 4 Zjv 

feb) wbg©vY| 

3q Zjvq BU Muv_ybx Pj‡Q| 50% 

10 IqvK©kc Kvg jvB‡eªix (2 Zjvi wf‡Z 2 

Zjv feb) wbg©vY| 

1g Zjv wmwjs cøv÷vwis Pj‡Q| 50% 

11 w¯úwbs †kW (KUb I RyU) (2 Zjvi wf‡Z 

2 Zjv feb) wbg©vY| 

cÕ_g Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q|                 

                    
30% 

12 WvBs †kW (2 Zjvi wf‡Z 2 Zjv feb)  1g Qv‡`i wf‡gi mvUvwis Pj‡Q| 28% 

13 wcÖwÝcvj  KvR kyiæ n‡q‡Q|  

14             KvR kyiæ n‡q‡Q|  

15    -     KvR kyiæ n‡q‡Q|  

16 †MBU I   ‡UBwbs Iqvjmn evDÛvix   KvR kyiæ n‡q‡Q|  

 i.           ii.        iii.       iv      

                         

v.        vi.                     

vii.                       

viii.         

 

 

 

        

      ‡UÛvi I Pzw³cÎ m¤úv`b nqwb|   

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.১.১৪ প্রকবল্পয নাভ :  শখ ার্না শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ফচয, ভাদাযীপুয ্থ ান” ীল িক প্রকল্প  
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১  প্রকবল্পয নাভ   :Ò                                                        ÓcÖKí  

২                                              

3এ প্রক         কার         :     /২০ ৮ মত       /২০২০ ম যন্ত। 

 
                                                ৮২৯২ ৮                       

5) 2019-2020                            : ৩ ৫.০০         

6) 2019-2020                            : ২৮৪.৭৯         

7)                                                : ৯০.৪ % 

8)                                                 : ৯ % 

9) 2019-2020             / 2020                 : ৮২৭৪.৪৪         

10)                    : ৪৫.২৩% 

11)                    : ৪৬% 

    2019-2020                                

 

               

 

 

 

ক্র: নাং প্রধান অাংমগয নাভ কামজয ফাস্তফ 

অগ্রগবত 

ভন্তব্য 

০১ একামডবভক বফন (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) ১২%                              

০২ ছােী কামস্টর  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) ১২%                              

০৩ ছাে কামস্টর  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) ১২%                              

০৪ স্টাপ ডযবভটবয  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) ১২%                              

০৫ ষ্টাপ ককায়াট যায  (6তরা ববত বফবষ্ট 4তরা বফন) ১২%                              

06         ককায়াট যায(2তরা ববত বফবষ্ট 2 তরা বফন) ১২%                              

07               (2তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) ১২%                              

08           ০০%                     

09                 (6তরা ববত বফবষ্ট 5তরা বফন) ১২%                              

10           (2তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) ১২%                              

11           (2 তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) ১২%                              

12              ১২%                              

13                     (2 তরা ববত বফবষ্ট 2তরা বফন) ১২%                              
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ঞ্চভ অধ্যায় 

অন্যান্য  কাম িক্রভ 
 

 

৫.১                      

ফতযভামন ফস্ত্র বল্প  ফাাংরামদময একটি প্রধান ও দ্রুত ফধ যনীর খাত। কদময ফ য বৃৎ শ্রভঘন কক্টয  ফস্ত্র বল্প 

খামত প্রায় ৫.০ বভবরয়ন জনফর যাবয যুি যময়মছ (বতবয কাাক) মা কদময কটকই উন্নয়ন রেেভাো, 

কপ্রবেত বযকল্পনা, ৭ভ ঞ্চফাবল যকী বযকল্পনা ও রূকল্প, ২০২১ এয ামথ ম্পৃি। ফতযভামন কদম ৮৪১৫ টি বতবয 

কাাক  ও ফস্ত্র বল্প কাযখানা যময়মছ। একর বল্পকাযখানায ক্রভফধ যভান বফকাম ফস্ত্র অবধদপ্তয দাবয়ত্বীর বামফ 

কাজ কযমছ।                                                              ২০ ৯-২০           

                                                                             ৮৩%       

                                          ২                 

                                                     অন্যান্য                        

                                                                             ৪ 

                                         

২০১৯                  ৪        ২০১৯            ৯          ২০২০                        

     ২০১৯                ‘‘               -                                       

                                     ,                                                    

                                                                                    

                      ৯         ২০১৯                          (        )              

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                    

           ৯   ১১                                        

 

৫.২                                  
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৫ ৩                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                 

 

    ৪           ৯                                        
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৫.৪ অর্ডট : 

   

২০১৯-২০ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয শভাট ৪৯টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট ির্ি র্ছরএতাযভবধ্য ২১টি অর্গ্রভ, ২৮টি াধাযণএ 

  (অাংকমূ শকাটি টাকায়) 

অর্ডট ির্ি িডীবট 

জফাবফয াংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত অর্ডট ির্ি অর্নষ্পন্ন অর্ডট ির্ি 

াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  

৪৯ টি ৪৮.৫৫ ১০ টি ২ ০.২১ ৪৭ টি ৪৮.৩৪ 

 

 

 

 

৫.৫                            

                                 

   ২০       ৯                                                                  

                                                      ২০ ৯-২০                          

                                                                                 

            ০০           ৮৩ ৯৩                           ২০ ৯-২০                

                            ৮৩ ৯৩%  

                                                              

    ৯       ৯                                                                       

২০ ৯-২০                                                                             

                                          ৭                             ৭          

                                              -                                    

           

৫ ৬                 -         ২০ ৯-২০২০  

                                                                                

   -         ২০ ৯-২০২০                                                           

                                        -         ২০ ৯-২০২০                        

                                                                                    ২   

৩    ৪                                                                                 

                                                              -        ২০ ৯-২০২০         

              ০০                                  ৮                            ২০ ৯-

২০                               -                      ৮ %                             
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                   -                                                            

                         -                                                           

                              

 

                                                   ; 

                                                  -                                  

                                                                              

                                        

 

                                            

ফস্ত্র অবধদপ্তমযয কভ যকতযামদয ভমধ্য মজ তথ্য আদান-প্রদামনয জন্য কবভটি বববত্তক           (এবএ, 

এনআইএ, আযটিআই গ্রু ইতোবদ) কখারা ময়মছ। এছাড়াও                        -            

                                  DOT officers, DOT college, DOT institute, DOT 

Division.TVI      ৪                                   পমর দ্রুততভ ভময় প্রময়াজনীয় তথ্য 

আদান-প্রদান, বা আফান অথফা ককান বদ্ধান্ত এয বফলময় মজ কর কভ যকতযামক অফবত কযা মায় । এমত 

খুফ মজ কভ ভময় কম ককান ফাতযা, তথ্য দ্রুত করমক অফগত কযামনায ভাধ্যমভ দ্রুততায ামথ বদ্ধান্ত গ্রণ 

কযা মায়। 

 

     -                                

                                                           ৬০                            

                                                               ৩-৯        ০- ৬     

     ৭-২০                                                                               

                                                                                       

                                                                   

                                                    

 

ঙ                                                                    

                                          ২০২০-২      [২.  “                            

           ”                                                                         

                                                                     ২০ ৮ 

                                                                                    

    

                                       

                                                                              

                                                                            

                           Best Possible                              

 

                     -                           

                       -                                                        
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   “Zoom”                      

                                                                                   

                                                                                   

                                                                              এই উত্তভ 

চচ যায                                      

 

   iBAS++ এ অনরাইমন কফতন বফর দাবখর  

যকাবয আবথ যক ব্যফস্থানা  স্বচ্ছতা ও গবতীরতা বৃবদ্ধয রমেে ভিণারয়/দপ্তয/াংস্থামূময জন্য ভবিত 

ফামজট ও বাফযেণ দ্ধবত (Integrated Budget and Accounting System, iBAS++) চালু 

কযা ময়মছ। ফস্ত্র অবধদপ্তমযয কর আয়ন ও ব্যয়ন কভ যকতযা iBAS++ এ কফতন-বাতা বফর দাবখর কময 

ইএপটি (EFT) প্রবক্রয়ায় কফতন-বাতা উমত্তারন কমযন। আয়ন ও ব্যয়ন কভ যকতযা কভ যচাযীমদয কফতন-বাতা 

iBAS++                                              ইএপটি(EFT)                     

                                                      অবধদপ্তমযয বাফ াখায আবথ যক বফর 

াংক্রান্ত কাম যক্রমভ গবতীরতা এমমছ।  

 

ঞ        - ৯                                                           

ফস্ত্র ও াট ভিণারময়য বনমদ যনা অনুমায়ী                                                      

                                                      - ৯                    

                                                                               

       -                                                                      DOT 

officer Massenger                                                                

                                          

 

ট) বযস্কায-বযচ্ছতা কামক্রযভ বনবিতকযণ;  

ফস্ত্র অবধদপ্তয প্রধান কাম যারময় বযস্কায-বযচ্ছতা কামক্রযভ বনয়বভত তদাযবক কযা য়।  অবপকেমূ, 

টয়মরট, কস্টাযকে, াবযাযকে অন্যান্য     গঠিত কবভটিয তত্ত্বাফধামন বযচ্ছন্নকভী দ্বাযা বনয়বভত বযস্কায 

কযা য়। পমর ফস্ত্র অবধদপ্তয প্রধান কাম যারয় ফতযভান ভময়য ফমচময় আমরাবচত কডঙ্গু কযামগয ফাং বফস্তায 

কযাধ অন্যান্য কযামগয প্রাদ্যবযাফ কথমক মুি।  ফস্ত্র অবধদপ্তমযয সুস্, ান্ত ও বযচছন্ন এই কভ য বযমফ 

কভ যকতযা-কভ যচাযীমদয দাপ্তবযক কামজ ভমনাবনমফ, উৎা-উেীনা ও ভানবক বফকাম ায়তা কময।  

 

ঠ) ধূভানমুি এরাকা কঘালণা; 

 

ফস্ত্র অবধদপ্তয প্রধান কাম যারয়মক ধূভানমুি এরাকা কঘালণা কযা ময়মছ। ফস্ত্র অবধদপ্তমযয কর কভ যকতযা-

কভ যচাযী অবপকমে ফা অবপ প্রাঙ্গমণ ধূভান কথমক বফযত থামক । পমর ফস্ত্র অবধদপ্তয প্রধান কাম যারময় 

একটি সুস্, সুন্দয ও স্বাস্েকয কভ য বযমফ বফযাজ কযমছ। উত্তভ চচ যায পমর  ভায়ীয াংখ্যা হ্রা কময়মছ।  

 

                                       

 বনমজমক জাবন; 

 তেফাদী ই; 

   ফমনয রে বনধ যাযণ কবয; 

 জীফন একটাই- সুন্দয বামফ মান কবয; 

 বনমজমক মূল্যায়ন কবয, আত্নবফশ্বাম দৃঢ় ই; 

 কভ যমক জাবন, কমভ য একবনষ্ঠ ই ও কমভ য বনভগ্ন থাবক; 
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 কভীমদয ামথ কৌাদ যপূণ য ম্পকয গবড়; 

 ায়ক কভ যবযমফ বতবয কবয; 

 ভানুলমক বারফাব, কফা গ্রবতামক শ্রদ্ধা কবয; 

 তেফাবদ ভানুলমক অনুযণ কবয, তেেতী মত কচষ্টা কবয। 

 

৫.৭ তথ্য প্রমৄর্িয ব্যফায ও ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ  র্ফর্নভ িাবণ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভূর্ভকা: 
 

                                 

                                                                     

www.dot.gov.bd                                                                 

              

 

                                                              ‘ -                       

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                     

‘ -                                                 e-application”                    

                                                                                    

        

 

                                          

                                                                                  

                                                                                          

                                       

 

                               

                                                                                       

                                                                                     

                                                                           

 

                    

                                             ,                                           

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

 

    -                                   

                -                                                             

                           -                                                           

                                                                                     

                                                                                   

                                                             -                   

                              -                                                          

            ১৪     ২০১৭                          -                                     

 -                                                                                     

                                                    -                                 

                                          

 

http://www.dot.gov.bd/
http://www.facebook.com/dot.gov
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০৮                                   

 

                                          

                                                                                 

                                               

 

৫.৮  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা : 

 ফস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুমায়ী কফা জীকযমণয রমেে ফস্ত্র (বল্প বনফন্ধন) বফবধভারা, ২০২০, ফস্ত্রবল্প 

ওয়ান স্ট াবব য বফবধভারা,২০২০ ফস্ত্রবল্প বযদ যন বনমদ যবকা-২০২০ এফাং যকাবয ও কফযকাযী 

কটক্সটাইর বো প্রবতষ্ঠান বযদ যন বনমদ যবকা-২০২০ প্রণয়ন কযা; 

                                                

                                          

                              

 “                                  ,         ”                                , 

         কবারা কটক্সটাইর ইেটিটিউমট বো কাম যক্রভ চালুকযণ; 

                                                 ; 
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৫.৯ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাগবণয তার্রকা: 

 

ক্র: নাং র্ফলয় শপাকার বয়ন্ট শপান ও ন-শভনর 

1.  র্টিবজন চাট িায কর্ভটি জনাফ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

৮১৮৯৮৪৯ 

Mohadeb9632@gmail.com 

2.  িনর্টি র্ফলয়ক কর্ভটি জনাফ শভাঃ িব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

৯১১৬৩৮৫ 

Salam.motj@gmail.com 

3.  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

(এর্এ) 

জনাফ শভা: িব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান)        

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

4.  Grievance Redress 

System(GRS) 

অর্ববমাগ র্নস্পর্ি কভ িকতিা:          

         -                       

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

               

                    

র্যচারক (প্রান ও অথ ি) 

৫৫০১২৩০৩ 

hossain120668@gmail.com 

5.  ভাভরা াংক্রাত আ কর্ভটি জনাফ শভা: িব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

6.  শমৌন য়যার্ন র্ফবযাধী কভবলনন্ট 

ফা অর্ববমাগ কর্ভটি 

জনাফ পর্যদা নয়াছর্ভন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

৮১৮৪৫১ 

Foridayesmin707@gmail.com 

7.  Budget Management 

Committee 

জনাফ এ, শক, এভ যার্জবুয যভান 

উ-র্যচারক-(অথ ি)        

৫৫০১৩২০২ 

adadmin@dot.gov.bd 

8.  ১এ দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা 

তথ্য অর্ধকায কর্ভটি 

জনাফ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

৮১৮৯৮৪৯ 

Mohadeb9632@gmail.com 

২এ র্ফকল্প দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা 

তথ্য অর্ধকায কর্ভটি 

র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

৮১৮৯১৩৪ 

Giasuddin1384@gmail.com 

9.  ওয়ানি ার্ব ি শন্টায জনাফ যাজু িবভদ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) (াংমৄি) 

৫৫০১৩৯২৭ 

rajuahamed.te@gmail.com 

10.                জনাফ যাজু িবভদ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) (াংমৄি) 

৫৫০১৩৯২৭ 

rajuahamed.te@gmail.com 

11.  নবনাববন টিভ জনাফ শভা: িরী িাফ যাখা 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

৯ ২০৬০৬ 

Rakapappu113@gmail.com 

12.  জাতীয় শুদ্ধাচায ও তনর্তকতা 

কর্ভটি 

জনাফ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য ও র্যাংখ্যান) 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 

13.  কল্যাণ কভ িকতিা 

 

জনাফ শভা: িযাপাত শাবন 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

৫৫০১১৯৬২ 

arafathurp@gmail.com 

14.               জনাফ শভা: িযাপাত শাবন 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

৫৫০১১৯৬২ 

arafathurp@gmail.com 

15.                    জনাফ শভা: িরী িাফ যাখা 

কার্য র্যচারক (জর্য ও র্যাংখ্যান) 

৯ ২০৬০৬ 

Rakapappu113@gmail.com 

 

 

৫.১০ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্ক্ষণ):  

 

ক্রর্ভক নাং প্রর্ক্ষণ প্রর্ক্ষণাথীযাংখ্যা জনঘন্টা 

১ নন-াউজ ৭৯৭ ২৬৪৯ 

২ শদব ৩৩ ১৮৬২ 

৩ র্ফবদব ০১ ১০৪ 

শভাট = ৮৩১ ৪৬১৫ 
 

5.11                     
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     অর্প ব্যফ্থ ানা                    
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৫.১২                 
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৫.১৩ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন প্রর্তবফদন 

 

 

ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

ফস্ত্র অবধদপ্তমযয ককৌরগত উমেেমু    

 

1. ফস্ত্র বমল্পয 

উন্নয়মন 

মমাবগতা 

কজাযদাযকযণ 

৩৬ ০০ 1.1 কালক 

কর্তযমেয 

বনকট প্রাপ্ত 

আমফদন 

বটিমজন 

চাট যাময 

ফবণ যত  

ভয়ীভায 

ভমধ্য 

বনষ্পবত্ত   

১.১.১  

প্রদানকৃত  

কযবজমেন    

(%) 

 

৫ ০০ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ 75 ৯৬.৭৫% 

     -১৮৫ 

     -১৭৯  

 ০০ ৫ ০০  

1.১.2  

প্রদানকৃত 

কভবন 

ছাড়কযমণয 

সুাবয 

 (%) 

 

৫ ০০ ৯৯ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

     -৫১৬৫ 

     -৫১৬৫  

 ০০ ৫ ০০  

    ৩ 

প্রদানকৃত  

এডক বল্প 

আইআযব য  

সুাবয 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৪.৪৭% 

     -১৭৯ 

     -১৮৭  

 ০০ ৩ ০০  

    ৪ 

প্রদানকৃত 

আইআযব 

বনয়বভতকযমণ

য সুাবয   

(%) 

 

৩.০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮.৬৮% 

     -৭৬ 

     -৭৫  

 ০০ ৩ ০০  

    ৫ 

প্রদানকৃত   

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  ০০ ৩৩% 

     -৩০০ 

 ০০ ৩ ০০  
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ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

কযবজমেন 

াংমাধন 

     -৩০   

 .1.6 

প্রদানকৃত 

অনাবত্ত ে 

 (%) 

 

৩ ০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  ০০% 

     - ০ 

     - ০  

 ০০ ৩ ০০  

2.1.7 

প্রদানকৃত 

ইভমাট য 

াযবভট 

(আইব) 

সুাবয 

(%) 

 

২ ০০  ০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  ০০% 

     - ০ 

     - ০  

 ০০ ২ ০০  

    ৮ 

প্রদানকৃত  

কডপাড য কমভন্ট 

 (%) 

 

২ ০০  ০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  ০০% 

     -৭ 

     -৭  

 ০০ ২ ০০  

    ৯ 

প্রদানকৃত 

বফমদবক 

ঋমণয সুাবয 

 (%) 

 

২ ০০  ০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  ০০% 

     -৬ 

     -৬  

 ০০ ২ ০০  

 .২ ফস্ত্র বল্প 

কাযখানা 

বযদ যন 

 .২.১ 

বযদ যনকৃত 

ফস্ত্রবল্প 

কাযখানা ও 

ফাবয়াং াউজ 

াং

খ্যা 

 ৬    617   ০ ৫২২ ৪২৭ 380 ৬৭৩  ০০ ০৬ ০০  
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ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

 .২.2 

বযদ যনকৃত  

ইটিব 

াং

খ্যা 

 ২     ০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫  ০  ০০ ২ ০০  

2.        

         

     

২  ০০     

        

         

        

       

     

      

       

             

     ৩.00 415 410 405 400 395 ৪ ৬ ১০০ ৩.০০  

    ২ 

        

             

     ৩ ০০ 330 

 

325 320 315 310 ৩৬  ১০০ ৩.০০  

    ৩ 

       

             

     ৩ ০০  ৫   ৩৪৫০ 343

0 

342

3 

৩৪০০ ৩৬৮৬ ১০০ ৩.০০  

২   

       

     

       

      

২ ২   

            

      

    

  

1.00    

        

২০ ৯ 

২০ 

     

   

২০ ৯ 

২৫ 

      

, 

২০ ৯ 

৩০ 

      

, 

২০ ৯ 

  

       ২০ 

৯ 

০৯        

২০ ৯ 

১০০ ১.০০  

২   ২ 

       

       

     ২ ০০ ৮৪০ 

  ২০×৭

) 

৮০০ ৭৭০ ৭২০ ৭০০ ৮৩৪ ৯০ ১.৮০  

২   ৩      

           

    

  

1.00 ৮ 

        

২০ ৯ 

 ৫ 

        

২০ ৯ 

২০ 

        

২০ ৯ 

২৬ 

        

২০ ৯ 

৩০         

২০ ৯ 

২০         

২০ ৯ 

৮০ ০.৮০  
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ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

২   ৪ 

            

       

      

      1.00  ০ 

        

২০ ৯ 

 ২ 

      

  ২০ ৯ 

 ৫ 

      

  ২০ ৯ 

২০ 

      

  ২০ ৯ 

২৫         

২০ ৯ 

২          

২০ ৯ 

৬০ ০.৬০  

২   

        

     

       

      

২            

           

        ০০ ৩০     

২০২০ 

 ৫ 

     

২০২০ 

৩০ 

     

২০২০ 

  

      

২০২০ 

৫       

২০২০ 

- - -  

২   ২ 

       

       

     ২ ০০  ০০০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪০ ৯২০ ৯৮৯ ৯০   ৮০  

  ২ ৪ 

       

        

        

২            

       

 

     ২ ০০ 6360 6200 6100 6000 5900 ৫৮৯৭ ০ ০  

        

     

       

         

            

            

     ২ ০০ 1 - - - - - - -  

3.      

      

       

 ৩ ০০ ৩   

      

       

          

           

        

       

     ৪ ০০ ৪ ৩ ২   - ৪  ০০ ৪ ০০  
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ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

                   ২ 

         

         

 

     
৩ ০০ ৭২ ৫৪ ৩৬  ৮ - ৮২  ০০ ৩ ০০  

৩ ২      

          

        

         

        

         

  

বযদ যন 

    

৩ ২   

বযদ যনকৃত  

কাম যারয় 

     ৫ ০০  ৮  ৬  ৪  ২  ০  ৮  ৩ ৫  ১০০ ৫.০০  

৩ ৩ 

    ©   

       

    

৩ ৩   

          

    ©   

       ০০ ২ 

     -

   

      

-   

  - - -   ৯০ ০.৯০  

4. ফস্ত্রখাত 

াংবিষ্ট প্রকল্প 

প্রণয়ন 

ত্বযাবিত কযা 

  

 

 ৩    

 

 

 

4.1 উন্নয়ন 

প্রকমল্পয 

বডবব  

ফস্ত্র ও াট 

ভিণারময় 

কপ্রযণ 

      কপ্রবযত 

উন্নয়ন 

প্রকমল্পয 

বডবব   

  

   

03.00 ৩ 2 1 - - ০৩ 

 

 

 

 

 

১০০ ০৩.০০  
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ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

 

ককৌরগ

ত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 
Objective

s) 

কাম যক্রভ 

(Activitie

s) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight of 

performan

ce 

Indicator) 

 

রেেভাো/ বনণ যায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

                 

     

       

     

    

অাধাযণ অবত 

উত্তভ 

উত্তভ চরবত 

ভান 

চরবত ভামনয 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13   

 

5.      

      

        

           

       

        

    

 ২    5.1      

       

      

        

    

      ২    ৩ ২   - - ০৩ 

 

 ০০ ০২ ০০  

                  ৬৮ ৯০  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬                    

     

       

     

    

ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রেেভাোয ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অবত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরবত ভান 

(Fair) 

চরবতভামনয 

বনমে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

ফস্ত্র অবধদপ্তমযয আফবেক ককৌরগত উমেেমু   

[ ] দাপ্তবযক 

        

           

         

          

8 

[ . ] ফাবল যক 

কভ যম্পাদন  চুবি 

        

[ . . ]        কভ যম্পাদন 

               

প্রবেণ অন্যান্য বফলময় 

প্রবেণ আময়াবজত  

জনঘন্টা 

* 
1 60 - - - - 

৩৮ ৫৬ ০ ০  

[ . .২]                 

                    
% 0.5 100 90 80 - - 

 ০০  ০০ ০ ৫  

[ . .৩] ফাবল যক কভ যম্পাদন  

চুবিয     প্রবতমফদন          

                       

      1 4 - - - - 

৪  ০০ ০ ৫  

[ . .৪]    /      ২০১9-

20 অথ যফছমযয ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবিয অধ যফাবল যক 

মুু্ল্যায়ন প্রবতমফদন 

ম যামরাচনামন্ত পরাফতযক 

(Feedback) প্রদত্ত  

তাবযখ 0.5 
৩  জানুয়াবয, 

2020 

০৭ কপব্রুয়াবয, 

2020 

 ০ কপব্রুয়াবয, 

2020 

   কপব্রুয়াবয, 

2020 

 ৪ কপব্রুয়াবয, 

2020 

২০ জানুয়াবয, 

2020 

 ০০ ০ ৫  

[ .২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

        তথ্য 

                 

[ .২. ]  জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ যবযকল্পনা ফাস্তফাবয়ত 
% 1 100 95 90 85 - 

৭৯ ৭৫ ০ ০  

[ .২.২] ২০ ৮- ৯          

                         

        

তাবযখ   
 ৫ 

       ২০ ৯ 

 ৫        

২০ ৯ 

 ৫         

2019 

 ৫ জানুয়াবয, 

2020 

৩  জানুয়াবয, 

2020 

 ৪ 

       ২০ ৯ 

 ০০   ০  

[ .৩] অববমমাগ 

প্রবতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[ .৩. ] বনবদষ্ট ভময়য ভমধ্য 

অববমমাগ বনষ্পবত্তকৃত 
% 0.5 100% 90% 80% 70% - 

 ০০  ০০ ০ ৫  

[ .৩.২] অববমমাগ বনষ্পবত্ত 

াংক্রান্ত ভাবক প্রবতমফদন 

ভিণারময় দাবখরকৃত 

     0.5 12 11 10 9 - 

 ২  ০০ ০ ৫  

[ .4]           

       

              

        

[ .4. ]                  

           
% 1 90% 80% 70% 60% - 

৮৯.৩৩  ০০   ০০  

[ .4.২]               

                        
     0.5 4 3 2 - - 

৪  ০০ ০ ৫  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 

68 

 

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

     

       

     

    

ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রেেভাোয ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অবত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরবত ভান 

(Fair) 

চরবতভামনয 

বনমে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

ভিণারময়         

[ .4.৩] কফাগ্রীতামদয 

ভতাভত বযফীেণ ব্যফস্থা 

চালুকৃত 

 

 

 

তাবযখ 0.5 
           

2019 

15 

জানুয়াবয, 

2020 

 

07 

কপব্রুয়াবয, 

2020 

17 কপব্রুয়াবয, 

2020 

28 

কপব্রুয়াবয, 

2020 

           

2019 

 ০০ ০ ৫  

[২] 

কভ যম্পাদমন 

গবতীরতা 

আনয়ন ও 

কফায ভান বৃবদ্ধ 

১১ 

[২. ] দপ্তয/াংস্থা  

ই-পাইবরাং দ্ধবত 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াখায় ই-     

       
% ১ 100 90 80 70 60 

 ০০%  ০০   ০০  

[২.১.২] ই-পাইবরাং নবথ 

বনষ্পবত্তকৃত 
% 1 70 65 60 55 50 

৮৭.৫৬%  ০০   ০০  

[২.১.৩] ই-পাইমর ে 

জাযীকৃত  
% 1 60 55 50 45 40 

০ ০ ০  

[২.২] দপ্তয/াংস্থা 

কর্তযক         

কফা চালু কযা 

[২.২. ] নুেনতভ একটি নতুন 

        কফা চালু   
তাবযখ 1 

 ৫ কপব্রুয়াবয, 

  ২০ 

 ৫ ভাচ য, 

2020 

৩  ভাচ য, 

2020 

৩০       

2020 

৩০     

2020 

০৯ কপব্রুয়াবয, 

  ২০ 

 ০০   ০০  

[২.৩]    /      

            

     /         

             

[২.৩. ] নুেনতভ একটি নতুন 

       

     /            

      

তাবযখ 1 11 ভাচ য, 2020 
 ৮ ভাচ য, 

2020 

25 ভাচ য, 

2020 

        

2020 

        

2020 

 ৩ কপব্রুয়াবয, 

  ২০ 
 ০০   ০০ 

 

[2.৪]        

            

                

        

[2.৪. ]             

                    
তাবযখ 0.5 

০৩        , 

2020 

 

    

       , 

2020 

 

 ৮ 

       , 

2020 

 

২৫        , 

2020 

 

০৪      

২০২০ 

 

০২ কপব্রুয়াবয, 

  ২০ 

 ০০ ০ ৫০  

[2.৪.২]              

                    
তাবযখ 0.5 

০৩        , 

2020 

 

    

       , 

2020 

 

 ৮ 

       , 

2020 

 

২৫        , 

2020 

 

০৪      

২০২০ 

 

০৩ কপব্রুয়াবয, 

  ২০ 

 ০০ ০ ৫০  

[2.৫]      

        

[2.৫.1] নুেনতভ একটি      

                 

তাবযখ 
0.5 

 ৫         

২০ ৯ 

   

        

   

        

   

       ২০ ৯ 

   

        

 ৪         

২০ ৯ 

 ০০ ০ ৫০  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬                    

     

       

     

    

ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রেেভাোয ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অবত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরবত ভান 

(Fair) 

চরবতভামনয 

বনমে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

                   ২০ ৯ ২০ ৯ ২০ ৯ 

[2.৫.2]              

                 
% 0.5 

        

2020 

৩০       

2020 
       

2020 
৩০          

      

2020 

- - -  

[২.৬]  বআযএর 

শুরুয ২ ভা পূমফ য 

াংবিষ্ট কভ যচাযীয 

বআযএর ও ছুটি 

নগদায়নে জাবয 

কযা 

[২.৬. ]  বআযএর আমদ 

জাবযকৃত 
% 0.5 100 90 80 - - 

১০০  ০০ ০ ৫০  

[২.৬.২]ছুটি নগদায়নে জাবয 

কযা 
% 0.5 100 90 80 - - 

১০০  ০০ ০ ৫০  

[2.৭]         

               

     

[2.৭.1]                  

             
% 0.5 80 70 60 50 - ৩৪ ৩২ 

০ ০  

[2.৭.2]               % 0.5 80 70 60 50 - 
- - -  

[2.৮]         

            

[2.৮.1]               

        
% 1 100 90 80 70 - 

৬৭% - -  

[২.৯] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

২.৯. ]     তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

 

% 1 100 90 ৮০ - - 

- - -  

[৩] আবথ যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

৬ 

[৩. ]       

              

[৩. . ]               

             
তাবযখ 0.5 

 ৬ 

    ২০ ৯ 

   

    ২০ ৯ 

   

    ২০ ৯ 

   

    ২০ ৯ 

   

    ২০ ৯ 

 ৭       

২০ ৯ 

 ০০ ০ ৫০  

[৩. .২]               

                

         

     0.5 4 3 - - - ০৪ 

 

 ০০ 

 

০ ৫০ 

 

[৩.২]             

       (     ) 

        

[৩.২.1]             

       (     )          
% 2 100 95 90 85 80 ৭৬.৭৭% 

০ 

 

০  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬                    

     

       

     

    

ককৌরগত 

উমেে 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌরগত 

উমেমেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচমকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রেেভাোয ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অবত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরবত ভান 

(Fair) 

চরবতভামনয 

বনমে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

[৩.৪] অবডট আবত্ত 

বনষ্পবত্ত  কাম যক্রমভয 

উন্নয়ন 

[৩.৪.1]             

বনষ্পবত্ত               

অবডট আবত্ত  

% 0.5 60 55 50 45 40 ০ ০ ০ 

 

[৩.৪.2] অবডট আবত্ত 

বনষ্পবত্ত     
% 0.5 50 45 40 35 30 ৪ ০৮ 

০ ০  

  

[৩.5] কটবরমপান বফর 

বযমাধ 

[৩.৫. ] কটবরমপান বফর 

বযমাবধত 

% ০.৫ 100 95 90 85 80  ০০ ১০০ ০.৫০  

[৩.৬] 

      /           

            

        

[৩.৬. ]             

          

%   ০ 100 95 90 85 80  ০০ ১০০   ০০  

  
[৩.৭]           

        

[৩.৭. ]           

          

% ০ ৫ 100 95 90 85 80  ০০%  ০০ ০ ৫০  

  
                 ৫ ০০  

  
                 ৮৩ ৯০  
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৫.১৪ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাবদয নাভ দফী ও শমাগাবমাবগয নম্বয:  

৫.১৪.১ প্রধান কাম িারয়: 

 
[ 

ক্র:নাং নাভ ও দফী াখাযনাভ         -     ছর্ফ 

১ জনাফ র্দরী কুভায াা 

ভার্যচারক (অর্তর্যি র্চফ) 
 

 

৯১৩৮৬৬১ 

dg@dot.gov.bd 

 

২                   

                 

               

         

 ৮৮-০২-৮ ৮৯৪৫  

mahossainjs@gmail.com 

 

২                     

র্যচারক (উর্চফ)  

প্রান          

 

৫৫০১২৩০৩ 

hossain120668@gmail.com 

 

৩ শভা: িব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

ফাস্তফায়নাখা 

 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

 

৪ শভা: ানপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভিনাখা 

 

৯১১৪২০৯ 

saifurmurad@yahoo.com 

 

৫ শভাাম্মদ িরভ শযজা 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা ও 

উন্নয়ন 

৯১১৩৭৭০ 

ddplanning@dot.gov.bd 

 

৬ শভা: িব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

প্রান াখা ৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 
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৭ শভা: র্নজাভ উর্েন 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

যপ্তার্ন াখা ৯১১১১০৯ 

nizamad12@yahoo.com 

 

৮ র্নযিন কুভায শদফনাথ 

প্রবকৌরী 

র্যকল্পনা াখা ৯১৩৩৬৬৯ 

xenniranjan 

@yahoo.com 

 

৯ এভ, িবু াদাত াবয়ভ 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা াখা ৫৫০১৩২০৩ 

dotplanning2014@yah

oo. 

com 

 
 

১০ এ. শক. এভ যার্জবুয যভান 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

ফাবজট ও র্াফ 

াখা 

৫৫০১৩২০২ 

adadmin@dot.gov.bd 

 

১১ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভিন াখা 

 

৯১১৯৮৩৭ 

mohadeb29@yahoo.co

m 

 

১৩ যাজু িবভদ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

              55013927 
rajuahamed.te@gmail.com 

 

১৪ র্গয়া উর্েন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

জর্য ও 

র্যাংখ্যান াখা 

৮১৮৯১৩৪ 

Stat.officer@dot.gov.b

d 

 

১৫ শভাাম্মদ শভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

জর্য ও 

র্যাংখ্যান াখা 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail. 
com 
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১৬ পর্যদা নয়াছর্ভন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্ক্ষা াখা 

 

৫৫০১২১৬৬ 

foridayesmin707@gmail. 

com 
 

 

 ৭                      

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

প্রান াখা  ৮৮০২-৫৫০  ৯৬২ 

solaiman.te@gmail.com 

 

১৯           

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

র্ক্ষা াখা 

 

 

০২-৮ ৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

 

 

২০                   

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

র্ক্ষা াখা 

 

 

০ ৭৩৩৭৬২৪৮০ 
jahidulhasan.rahat45@gmail.

com 

 

 

২১                 

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

            

০ ৭৪৯২৪ ৪৩৬ 

kabirfaisal05@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

৫.১৪.২ প্রকল্প র্যচারকগণ: 

ক্র:নাং নাভ ও দফী প্রকবল্পয নাভ শমাগাবমাগ 

1.  শভা: ভর্নরুজ্জাভান খওন 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

শখ শযানা শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, শগাারগি ্থ ান ীল িক 

০১৬১১-৮০৪৬১৬ 
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প্রকল্প 

2.  নপবতখায িবভদ 

উ-র্চফ ও প্রকল্প  র্যচারক 

ীদ িফদুয যফ শযর্নয়াফাত 

শটক্সটানর ননর্িটিউট, শগৌযনদী ্থ ান 

ীল িক প্রকল্প, ফর্যার 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

3.  শখনচান 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

(অ: দা:) 

শবারা শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৯১৮-৮৯৮৭৯৯ 

4.  শভা: র্নজাভ উর্েন 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) ও 

প্রকল্প র্যচারক (অ: দা:)  

শখ যাবর শটক্সটানর ননর্িটিউট, 

ভাদাযগি, জাভারপুয ্থ ান ীল িক 

প্রকল্প 

০১৯১২-৫৭৩৮৮৬ 

5.  শভা: িব্দুয যর্কফ 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

ড. এভ. এ. ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটানর 

নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

6.  শভা: িব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) ও প্রকল্প   

র্যচারক (অ: দা:) 

শখ ার্না শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, শভরা।, জাভারপুয ্থ ান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৭০৮-৩০২৪৩৭ 

7.  শভা: িব্দুয যর্কফ 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

ীদ  কাভরুজ্জাভান শটক্সটানর 

ননর্িটিউট, ভা।া ্থ ান ীল িক 

প্রকল্প, নওগও 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

8.  শভা: াাদাত শাবন 

র্যচারক (            ) 

ও প্রকল্প  র্যচারক (অ: দা:) 

শফগভ ির্ভনা ভনসুয শটক্সটানর 

নর্ির্নয়ার্যাং ননর্িটিউট, কার্জপুয, 

র্যাজগি ্থ ান ীল িক প্রকল্প 

১৯৩৬-৮২২৯৯৭ 

9.  শভা: ানপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) ও 

প্রকল্প  র্যচারক (অ: দা:) 

সুনাভগি শটক্সটানর ননর্িটিউট 

্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৭১৬-৪৩৫৯৬২ 

10.                    

                        

            প্রকল্প  র্যচারক 

(অ: দা:) 

পর্যদপুয শটক্সটানর ননর্িটিউট 

্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৭৬২৩৮৬০০৫ 

11.  এ.এভ শভাতাবয শাবন 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

র্বরট শটক্সটানর ননর্িটিউট ্থ ান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৭১১-৭৮৮৬৯১ 

12.  এ.এভ.শভাতাবয শাবন 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

 শখ যাবর শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, র্বরট ্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৭১১-৭৮৮৬৯১ 

13.  শভা: িাদ উল্যা 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

রারভর্নযাট শটক্সটানর ননর্িটিউট 

্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ 

14.  র্ভয কুভায র্ফশ্বা 

উ-র্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

শখ ার্না শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, র্ফচয, ভাদাযীপুয ্থ ান 

ীল িক প্রকল্প 

০১৫৫৪-৩৩৭৯০০ 

15.  শভা: ভাবুবুর নরাভ 

মৄগ্মর্চফ ও প্রকল্প র্যচারক 

র্ফদ্যভান ৭টি শটক্সটানর শবাবকনার 

ননর্িটিউবটয উন্নয়ন ও নতুন ৬টি 

শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট 

্থ ান ীল িক প্রকল্প 

০১৭১১-৫৮২৪৪২ 
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৫.১৪.৩ র্ফবাগীয় কাম িারয়: 

 

                              -                        

01. শভা: ভাপৄজুয যভান 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

           

      ,      

dotddofficedhaka@gmail.

com 

০ ৭ ৮৪৮৮৩৬  

02.  .  .  .            

  -        (   :   :) 

           

      ,       

dot.chittagongdiv@gov.bd 01775457778 

03.                

  -        (    :) 

           

      ,         

ddrajtex@gmail.com 01781339889 

04.                 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

           

      ,      

ddkhulna@dot.gov.bd 01618665636 

 

 

  ৫.৭.৪ শজরা কাম িারয়: 

                              -                        

01.                 

       ( :   :) 

              , 

      

adpabna@gmail.com ০ ৬৩ ৪২০২৩৫ 

02.    :             

        ( :   :) 

              , 

        

 01726119769 

03.                

       ( :   :) 

               

       

tvi-gazipur@gmail.com 01818388649 

04.                

             ( :   :) 

               

         

Adnyganjdot@gmail.com 01717103866 

05.    :           

       ( :   :) 

               

        

narsinditvi@gmail.com 01790259620 
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৫.৭.৬ শটক্সটানর ননর্িটিউট: 

 

 

 

 

                              -                        

01.         :            

    ( :   :) 

              , 

         ,       

Pabtec2016@gmail.com 01686907490 

02.                      

        

    ( :   :) 

                                    ,        ,     ,         arste_barisal@yahoo.com 01718023970 

03.        .  .  .        

    

              , 

      ,            

btec.bd@gmail.com 01911374437 

04.                     

    ( :   :) 

                

        ,        

tex-

collegectg@yahoo.com 
0155475976 

05.                    

    ( :   :) 

          

            , 

           ,          

jtectextile@gmail.com 01711581268 

06.          :          

    ( :   :) 

 .  ,              

                   

    ,     ,      

dmawmtecrangpur@gmail

.com 
01714697320 

07          :               ,  

    ( :   :) 

                   , 

        ,         

btec.gov.bd@gmail.com 01733192418 

   

   

                         -                        

01.                              

    ( :   :)  

        ,       , 

          

texinstang@yahoo.co

m 
01674067134 

02.                        

    ( :   :) 

       ,          , 

        

natoretextile@gmail.c

om 

01712187148 

03.         :             

   (  :  :) 

        , 

      ,      

Principal2016@gmail.

com 
01712560957 

04.                       

    ( :   :) 

        ,        , 

       

textileinstitatictg@gm

ail.com 

01715582908 

05.                    

     ( :   :) 

        ,           , 

    ,          

Info.dtec@yahoo.com 01712942675 

06.                      

    ( :   :) 

             

                    

       ,       

Sarsti.gournadi@yaho

o.com 

01727464303 

07.         :            

    ( :   :)  

        ,       ,     textileinstitutekhulna

@gmail.com 
01719851112 

৫.৭.৫ শটক্সটানর নর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 
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৫.৭.৭ শটক্সটানর শবাবকনার ননর্িটিউট :  

                                                     ,               (                   ) 

          - ৩  

 

           -৮   

  

   

                       -                        

01.                 

     

                  ,               , 

       ,      

tvikhulna@gmail.co

m 
01719851112 

02.            

               

                  , ৩৪৮,       

                   , 

        

supertvijhalakati@y

ahoo.com 

01712993440 

03.                

       

                  ,       , 

        ,      

tvijessore@gmail.co

m 
01673950440 

04.                                      ,         ,       tvikushtia@gmail.co

m 

01716806531 

  

   

                       -                        

01.                 

    

             

( :  :) 

     ,         , 

         

tvimizmizi13@gmail.

com 
01814300086 

02.                                     ,         , 

      

tvimunshi@gmail.co

m 

01718068999 

03.                 

   

                  ,      ,       , 

        

tvimkj77@gmail.com 01712027403 

04.                                    ,        , 

         

mujammedot@gmail.

com 

01717369972 

05.                

     

             

( :  :) 

     ,    ,        tvisreepur19@gmail.

com 
01818388649 

06.                 

      

             

( :  :) 

     ,           , 

       

faridpurtvi@gmail.co

m 
01717284063 

07.              

             

                  ,      ,       , 

         

tvi.keshorganj@gmai

l.com 
01917002702 

08.              

               

                  ,       , 

        

tvi_bakshigonj@yaho

o.com 
01727280869 

09.                  

    

             

(     ) 

     ,         , 

        

tvinarsingdi15@gmai

l.com 
01790259620 

10.                              

(     ) 

     ,      ,          tvimadar@gmail.com 01557245349 

11.                  

     

                  ,            , 

         

kotaliparatvi@gmail.

com 
01718690909 

12.                 

      

                  ,         , 

        

tvikalihati@gmail.co

m 
01712249195 

 

13.         :       

     

             

( :   :) 

             

         

Kabirkhan74018@g

mail.com 

01717070872 

mailto:Kabirkhan74018@gmail.com
mailto:Kabirkhan74018@gmail.com
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(     ) 

05.                  

    

             

(     ) 

     ,              , 

         

tvipirojpur@gmail.c

om 
01741342018 

06.                 

       

             

( :  :) 

     ,         ,      tvibarguna@gmail.c

om 

01743916798 

07.         .  .      

     

             

( :  :) 

     ,       ,         gov.tvigala@gmail.c

om 
01714933782 

08.                                      ,      ,         tvisuperbagerhat@g

mail.com 

01738061250 

 

            -৯   

  

   

                       -                        

01.               

      

            

  ( :  :) 

     ,       ,      tvicomilla@yahoo.c

om 
01818458051 

02.                   

       

                  ,        , 

      

laxmipurtvi@gmail.

com 
01710105808 

03.                 

    

                  ,       ,   -

       

mafthum@gmail.co

m 
01713068999 

04.       .  .  .      

      

                  ,               , 

          ,       

saifurrtex@gmail.co

m 
01818727599 

05.                              

( :  :) 

     ,    ,        tvicoxsbazar@gmail

.com 
01798783509 

06.                

      

             

( :   :) 

     ,      ,          tvikhagarachari@gm

ail.com 
01820306801 

07.                 

    

             

(     ) 

     ,              , 

    ,      ,   ঙ     

Rangamatitvi@gmai

l.com 

01712883500 

08.                    

   

             

(     ) 

     ,      ,           Tvinoa2006@gmail.

com 
01721046173 

09.                                

( :   :) 

     ,       ,        , 

             

bandarbantvi@gmail

.com 

01819087776 

 

             -    

  

   

                       -                        

01.       .  .  .       

     

                  ,         , 

          ,        

tvigaibandh@gmail

.com 
01911539745 

02.                     

      

                  ,       ,      tvinaogaon21081@

gmail.com 

01717702167 

03.                                      ,          

            

tvi.chapai@gmail.c

om 
01711941151 

04.                              

(     ) 

     ,        , 

        ,         

tvi_shahzadpur@ya

hoo.com 

01719436125 

05.                  

       

             

( :  :) 

     ,         , 

        

tvi_thakur@yahoo.

com 
01719511841 
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06.                                   ,        , 

        

tvi_birampur@yah

oo.com 
01714697324 

07.                    

       

             

( :  :) 

     ,       ,      tvijummapara@gm

ail.com 
01712308875 

08.                    

     

             

( :   :) 

     ,           

      ,      ,      

Supertvibogra@ya

hoo.com 
01716492491 

09.                  

      

             

( :  :) 

     ,          , 

        

tvi_raj@yahoo.com 01712051926 

10.                 

      

             

( :  :) 

     ,         , 

     ,       

tviishurdi@gmail.c

om 
01711579610 

11.                     

     

 

             

(     ) 

     ,          ,        natoretvi@gmail.co

m 
01712152924 

 

mailto:natoretvi@gmail.com
mailto:natoretvi@gmail.com
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৫.১৫ র্টিবজন চাট িায: 

     

                  

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

    

   

                     

           

                 

 

 

 

         

              

            

       

    

        

          

      

                     

                      

              

                       

   -     

                      

                     

                        

        

                  -        

           

       ০ 

         

 

            

           

       ০ 

         

                        

         

 

                            

       - ২৩৯৫      

                  

                       

                   

                 

                     

 

                  

                   

                   

                

                

               

 

                 

         

         

                  

        

 

                

           

             

                                                                                                                                       

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

 

 

 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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২           

(     

          

          

      -        

              

  ১০          

 

            

              

  ১০          

                        

          

 

                 

               - ২৩৯৫  

                      

                        

                   

                 

                  

                        

                          

       

                        

                       

         

                

                

                

                

               

                  

         

               

           

             

        

 

             

        

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

 

 

 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

৩             

           

      -

              

         ১০ 

         

    

              

         ১০ 

         

                       

                            

       - ২৩৯৫      

                  

                       

                       

                         

                  

                     

                        

                     

                       

  

                

                

               

 

                 

         

         

              

           

 

               

           

             

           

 

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

 

 

 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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৪         

      

          

          

      -

              

         ১০ 

         

    

              

         ১০ 

         

                            

       - ২৬৩৯       

                  

                       

            

                         

                         

                        

                        

                 

                         

               

                

                

                

 

                 

         

         

                  

        

 

 

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

 

 

 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

৫         

        

         

          

        

১০              

          

               

                 

                         

                  ২০১৮    

                    

            

          

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

৬           

           

         

      

       

০৩                                

                        

                       

                

    ৩০০         -         

                         

                          

              

 

 

 

 

 

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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৭             

         

      

        

       

 

 

 

৩                              

                ৩০০ 

        -                 

            

                          

            

               

 

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

৮             

        

      

        

       

৩                                

                ৩০০ 

        -               

            

 

               

 

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

৯             

      

          

           

১০              

          

               

                     

         ১৯৮২        

                     

                        

                

         

 

             

           

                                 

                       

     -   

         ০ ৬৭৬০ ৮৭৬৯ 

 -      adpur-

pro@dot.gov.bd 

      ০২৫৫০  ৯৬২ 

 

                    

                   

        

     -০৯ 

      ০২৮ ৮৯০ ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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                              : 

ক্র: 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদামনয মফ যাচ্চ ভয় প্রময়াজনীয় 

কাগজে 

প্রময়াজনীয় 

কাগজে/আমফদন 

পযভ প্রাবপ্ত স্থান 

কফামূল্য এফাং 

বযমাধ দ্ধবত  

(মবদ থামক) 

াখায নাভ  দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দবফ,রুভ নম্বয, 

কজরা /উমজরায ককাড, 

অবপবয়ার কটবরমপান ও 

ইমভইর 

উদ্ধযতন কভ যকতযায দবফ, রুভ 

নম্বয, কজরা /উমজরায ককাড  

অবপবয়ার কটবরমপান ও 

ইমভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১  বযচারন ফামজট প্রাক্করন  

ও প্রমেণ প্রস্তুত ফা 

াংমাধন 

পূফ যফতী অথ যফছমযয ভমধ্য 

প্রাপ্ত চাবদায কপ্রবেমত 

 

 

 

 

 

অথ য ভিণারয়, ফস্ত্র 

ও াট ভিণারয় 

এফাং ফস্ত্র 

অবধদপ্তমযয 

আওতাধীন 

কাম যারয় 

/প্রবতষ্ঠানমূ  

অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য জনাফ বগয়া উবেন 

কাযী বযচারক (ফামজট ও 

বাফ) (অঃদাঃ) 

রুভ নাং-৪৬ 

কপান  ০২-৮ ৮৯ ৩৪ 

ই-কভইর- 

stat.officer@dot.gov. 

bd  

 

 

জনাফ এ.কক.এভ. যাবজবুয 

যভান 

উবযচারক (অথ য)  

রুভ নাং-১০ 

কপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-কভইর-

textiledepartment01@

gmail.com 

 

২ বযচারন ফামজট বফবাজন ফামজট ফযাে প্রাবপ্তয য 

বে কভ যবদফময ভমধ্য 

অথফা ফাবল যক কভ যম্পাদন 

চুবি অনুমাবয় 

অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য 

৩ বযচারন  ফামজট এয ব্যয় 

বফফযণী 

অথ যফছমযয ভমধ্য এফাং প্রাপ্ত 

মেয ভয়ীভা অনুমায়ী 

প্রবত ভাময ৫ কভ য বদফময 

ভমধ্য 

অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য 

৪ ফস্ত্র অবধদপ্তয ও এয 

অধীনস্থ কাম যারয়/ 

প্রবতষ্ঠানমূময অবডট 

আবত্ত বনষ্পবত্ত কযমণয 

কাম যক্রভ গ্রণ 

৫ কভ যবদফময ভমধ্য এফাং 

প্রাপ্ত মেয ভয়ীভা 

অনুমাবয় 

অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য 

৫                 

             

                     

                        

                    

 

 অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য 

৬                    

             

                     

                        

অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য 

mailto:stat.officer@dot.gov
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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ক্র: 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদামনয মফ যাচ্চ ভয় প্রময়াজনীয় 

কাগজে 

প্রময়াজনীয় 

কাগজে/আমফদন 

পযভ প্রাবপ্ত স্থান 

কফামূল্য এফাং 

বযমাধ দ্ধবত  

(মবদ থামক) 

াখায নাভ  দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দবফ,রুভ নম্বয, 

কজরা /উমজরায ককাড, 

অবপবয়ার কটবরমপান ও 

ইমভইর 

উদ্ধযতন কভ যকতযায দবফ, রুভ 

নম্বয, কজরা /উমজরায ককাড  

অবপবয়ার কটবরমপান ও 

ইমভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

 

৭ ফস্ত্র অবধদপ্তমযয মাফতীয়  

বাউচায প্রস্তুত 

৫ কভ যবদফময ভমধ্য           

        

ে বফমরয ভাধ্যমভ বফনামূমল্য 

৮                                                         

        

ে বফমরয ভাধ্যমভ  বফনামূমল্য 

৯                   

     

                     

                        

                    

 

 অনরাইন এফাং মেয 

ভাধ্যমভ 

বফনামূমল্য  

 

                        

                      

     -   

     ০২-৫৫০  ৯৬২ 

 -     

arafathurp@gmail.com 

 

 

জনাফ এ.কক.এভ. যাবজবুয যভান 

উবযচারক (অথ য)  

রুভ নাং-১০ 

কপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-কভইর-

textiledepartment01@ 

gmail.com 

 ০                      

                

                           

          

               

     

বফনামূমল্য 

                    

                 

                                                    

     

বফনামূমল্য 

 

 ২                   

                    

                     

       

            

          

               

     

বফনামূমল্য  

 ৩                 

           

                     

       

               

              

               

     

বফনামূমল্য 

 ৪                       

৪                    

                    

                        

                   

    

                     

        

            

          

               

     

বফনামূমল্য 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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জর্য ও র্যাংখ্যান াখা:  

   

   

                                                          

        

          

        

          

    

        

     

                     

                      

                   

                     -

     

                            

                     

                     -

     

                        

                        

                    

                

                      

                

              

-         জনাফ বগয়া উবেন 

বযাংখ্যান কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-৪৬, 

        -8189134 

 -    - 

stat.officer@dot.gov.bd 
 

                     

  -                

          

রুভ নম্বয-০৯, 

        -8189014 

 -    - ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

২                     -     

                       

                

                      

                

              

-         

3                                            

                      

                

              

-         

৪                              

      

                

                      

                

              

-         

৫                                  ০          

    

                

              

-                                  

                     

রুভ নম্বয-৪৭, 

        -55011962 

 -    -

adsurvey@dot.gov.bd 

                    

  -                

         ,  রুভ নম্বয-০৯, 

        -8189014 

 -    - ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৬                           

         

                

                      

                

              

-         

৭                          

                           

                       

                

                      

                

              

-         জনাফ বগয়া উবেন 

বযাংখ্যান কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-৪৬, 

        -8189134  

 -    - 

stat.officer@dot.gov.bd 

                    

  -                

         , রুভ নম্বয-০৯, 

        -8189014 

 -    - ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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র্ক্ষা াখা: 

ক্র: 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদামন ম্যাচ্চ 

ভয় 

প্রময়াজনীয় 

কাগজে 

প্রময়াজনীয় 

কাগজে/ 

আমফদন পযভ 

প্রাবপ্ত স্থান 

কফামূল্য এফাং বযমাধ 

দ্ধবত (মবদ থামক) 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দবফ, রুভ নম্বয, কজরা/উমজরায 

ককাড, অবপবয়ার কটবরমপান ও 

ইমভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, কজরা/উমজরায 

ককাড অবপবয়ার 

কটবরমপান ও ইমভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1 ফস্ত্র অবধদপ্তমযয অধীন বো 

প্রবতষ্ঠামনয জন্য ফাবড়বাড়া 

কযা, চুবিে ম্পাদমন 

ায়তাদান ও অনুমভাদন 

প্রদান। 

াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান 

মত আমফদন প্রাবপ্তয 

য যকাযী আইন 

ও বফবধ প্রবতারন 

স্বামমে অনুমভাদন 

কদয়া য়।   

 

প্রস্তাফ প্রাবপ্তয ৭ কভ য 

বদফ। 

১। আমফদন 

ে/প্রস্তাফ 

২। দবরমর 

চুবিে 

প্রাবপ্তস্থানঃ ফস্ত্র 

অবধদপ্তয 

ফস্ত্র অবধদপ্তয  

 বো 

(এভআই) 

াখা 

বফনা মূমল্য ১। জনাফ কভাঃ আব্দু ারাভ 

উ-বযচারক (কাবযগবয) 

কপানঃ 9116385 

     -  ৯ 

ই-কভইর ddmi@dot.gov.bd 

 

2। জনাফ ভামদফ কুভায কদফনাথ 

উ-বযচারক (কাবযগবয) 

কপানঃ 9119837 

     - ২৭ 

ই-কভইর admi@dot.gov.bd 

 
3। জনাফ পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

কপানঃ  

     - ৪০ 

foridayesmin707@gmail.com 

 

4। । জনাফ কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবযগবয) 

কপানঃ 02-8189849 

     -  ৮ 

fiberalam@gmail.com 
 

 

 

জনাফ বদরী কুভায াা 

ভাবযচারক 

রুভ নাং-01 

ফস্ত্র অবধদপ্তয,ঢাকা 

কপানঃ 9138661 

2 বডমপ্লাভা-ইন কটক্সটাইর 

ইবিবনয়াবযাং, বডমপ্লাভা ইন জুট 

কটকমনারজী ও বফএব 

কটক্সটাইর ইবিবনয়াবযাং ককাম য 

বোথী ববতয কাম যক্রভ গ্রণ 

এএব কবামকনার। 

ফাাংরামদ কাবযগবয 

বো কফাড য 

(বডমপ্লাভা) ও 

ফাাংরামদ 

কটক্সটাইর 

বফশ্ববফযারয় 

(বফএব) প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভমধ্য। 

চাবদা মেয 

বববত্তমত 

 

ফস্ত্র অবধদপ্তয 

ফস্ত্র অবধদপ্তয  

বো 

(এভআই) 

াখা 

ফস্ত্র অবধদপ্তমযয ববতয 

কবভটিয বনধ যাবযত াময 

যাবয অথফা 

কটবরটমকয ভাধ্যমভ ববতয 

বপ গ্রণ কযা য়। 

3 গামভ যন্ট এমক্সবযজ এয কর 

কাজ (বনফন্ধন, বল্প আই আয 

ব জাবযয সুাবয, আইব 

জাবয, বনফন্ধন াংমাধন, 

বফমদব নাগবযকমদয ওয়াকয 

াযবভট, PI ববায সুাবয ও 

কভবন ছাড়কযণ) ইতোবদ। 

কচক বরমস্ট প্রদত্ত 

ভয় অনুমায়ী। 

কচক বরষ্ট অনুমায়ী ওয়ানস্ট 

াববয, ফস্ত্র 

অবধদপ্তয 

কচকবরষ্ট অনুমায়ী 

 ক-অড যায/ চারান 

mailto:ddmi@dot.gov.bd
mailto:admi@dot.gov.bd
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যপ্তার্ন াখা, ফাস্তফায়ন াখা ও র্যকল্পনা াখা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: 

নাং 

শফায নাভ শফা প্রদাবনয 

বফ িাচ্চ ভয় 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

িবফদন 

পযভ 

প্রার্প্ত্থ ান 

শফামূল্য ও 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

(মর্দ থাবক) 

াখায  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দফী, রুভ নম্বয, 

শজরা/ উবজরায শকাড, অর্পর্য়ার শটর্রবপান ও 

ন-শভনর 

উর্ধ্িতন কভ িকতিায নাভ, দফী, রুভ নম্বয, শজরা/ 

উবজরায শকাড, অর্পর্য়ার শটর্রবপান ও 

ন-শভনর 

১       

             

          

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

র্ফনামূবল্য পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah

oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                   

  -             ) 

                : 31 

dotplanning2016@yaho

o.com  

      55013203 

২ প্রস্তার্ফত র্নফন্ধন শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

                

৫০০০  ০ ০০০ ২৫ ০০০

 ৫০ ০০০   ০০ ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah
oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                   

  -             ) 

                  31 

dotplanning2016@yaho

o.com  

      55013203 

৩ র্ফদ্যভান র্নফন্ধন শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

                

৫০০০  ০ ০০০ ২৫ ০০০

 ৫০ ০০০   ০০ ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah

oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                 

  -             ) 

                  35 

dotplanning2016@ya

hoo.com 

      029113770 

৪ র্ফদ্যভান র্নফন্ধন 

নফায়ন 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

 ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah

oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                 

  -             ) 

                  35 

dotplanning2016@ya

hoo.com 

      029113770 

mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
mailto:dotplanning2016@yahoo.com
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৫            

র্নফন্ধন 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

২০ ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

৬ ১ভ, ২য় এফাং ৩য় 

এডক র্ল্প 

িনিযর্       

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah
oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                   

  -             ) 

                  31 

dotplanning2016@yaho

o.com  

      55013203 

৭ িনিযর্ 

র্নয়র্ভতকযবণয 

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

৮ শভর্ন 

ছােকযবণয 

সুার্য 

 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

৯ নভবাট ি াযর্ভট 

(িনর্        

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

১০ নউটিরানবজন 

াযর্ভট (নউর্  

      সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:ddimplement@dot.gov.bd
mailto:ddimplement@dot.gov.bd
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mailto:foridayesmin707@gmail.com
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১১          

        

        

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১২          

            

       

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৩          

             

       

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৪                

        

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৫ র্ফবদী 

নাগর্যকবদয ন-

র্বা/ র্িন 

র্বা/ ওয়াকি 

াযর্ভট এয 

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৬ শডপাড ি 

শবভন্টএয 

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:foridayesmin707@gmail.com
mailto:ddimplement@dot.gov.bd
mailto:ddimplement@dot.gov.bd
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mailto:ddimplement@dot.gov.bd
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১৭ তফবদর্ক ঋবণয 

অনার্ি 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৮ নভবডভর্নটি ফে 

অফমুিকযবণয 

সুার্য 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

১৯ কবম্পার্জট 

াটি ির্পবকট এয 

জন্য প্রত্য়ন 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

২০ র্নফন্ধন াংবাধন 

(বমবকান 

অনুবেদ) 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go
v.bd 

      ৯  4209 

২১ ফেরানববি 

এনচএ শকাড 

াংবমাজন 

 

শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai

l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

কাভরুর আরভ 

কাবয বযচারক (কাবয) 

     ৮                

fiberalam@gmail.com 

কপানঃ 02-8189849 

 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

            

  -        (    ) 

  : ৩৯,              

ddimplement@dot.go

v.bd 

      ৯  4209 

২২        শচক র্রবি 

প্রদি ভয় 

অনুমায়ী 

শচক র্রষ্ট 

অনুমায়ী 

ওয়ানি 

ার্ব ি 

  ০০০ - 

  -              

পবযদা ইয়াবভন 

কাবয বযচারক (কাবয) 

    ৪০              

foridayesmin707@gmai
l.com   

    : ৫৫০ ২ ৬৬ 

                    

                      

                     

dotplanning2016@yah
oo.com    

    : ৫৮ ৫০২২৫ 

                

  -        (    ) 

          ,   : ২৬ 

ddexport@dot.gov.bd 

    : ৯    ০৯ 

                 

  -             ) 

                  35 

dotplanning2016@ya
hoo.com 

      029113770 
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              ০৩           

                
 

                                                           

                                                               

                     ঙ                                   

                                                       

                                                            

                          ঞ                                 

                                                          

                       -                                    

২            (NOC)   (০৭        ) 

                                      ০০০ -  -              

 

                          

                                                          

                      ঙ                                  

                                                            

                                                                 

                                                          

                                                         

                                                       

৩                     ( 20        ) 

                                     20,০০০ -  -              
 

   ারনাগাদ কেড রাইমে খ) ারনাগাদ আয়কয নদ গ) বরবভমটড 

ককাম্পাবনয কেমে াটিবপমকট অফ ইনকমামযন কভমভামযন্ডাভ এন্ড 

আটিমকর অফ এমাবময়মনয কব, অাংীদাযী প্রবতষ্ঠান মর অাংবদাযী 

চুবিে এয কব  ঘ) ম্ভাব্য ফাৎবযক টানওবায 

ঙ) াংবিষ্ট ফাবণবজেক াংগঠমনয দস্য মদয নদ চ) বনফন্ধন বপ ফাফদ 

ভাবযচারক, ফস্ত্র অবধদপ্তয ফযাফয ২০,০০০/- (বফ াজায) টাকা ব্যাাংক 

ড্রাপট/ম অডায                                            

        তোবয়ত                                        

৪                 ২০          

                                     

৫০০০  ০ ০০০ ২৫০০০ ৫০০০০  ০০০০০ -  -              

 

                          

                                                 

                                ঙ                      

                                                       

                                                               

                                                           

                                                            

                                                          ঞ  

                                                      

                                                         

                                                            

                              

৫                 ২০          

                                     

৫০০০  ০ ০০০ ২৫,০০০ ৫০,০০০  ,০০,০০০ -  -              
 

                          

                                                          

                     ঙ                                  

                                                              

                                                              

                                                          

                                                             

                                   ঞ          

                                                        

                                                            

                                                              

           -                                            

                                                               

                                                       

৬       ২   ৩                             (  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -              

 

                          

                                             H.S Code           

                                      

 ঙ)                                                        

                -                                         

                                                               

              (ঞ                                NOC 
 

৭                         ৫          

                                      ০০০ -  -              
 

                        

                                                             

                           ঙ                                

                                                          

                                                         ৩      

৮                                (  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -              

 

                                                      

                                                       

                     (ঙ                                      

                            (       ৬                     

৯                                ( ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             
 

                         

                                                                

 ঙ                                                           

                                                           

 ০                                    ৭        ) 

                                      ০০০ -  -             
 

                                                              

                                             ঙ             
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                                                        ঞ    -

                                     

 

 

                       ০           

                                      ০০০ -  -             
 

                         

                                                          -

 ২                     -   ৭                       

                             

 ঙ                         

 ২                                            

(  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             
 

                         

                              

                                                         

      ৩০০                                                  

 ঙ                                 

 ৩                    (  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             
 

                                                              

                                                             

                    ঙ                       

                        

                          

 ৪                           (  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             

 

                         

                                            

                              

                                     

ঙ                                   

                                   

 ৫                                 (  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             

                                   

                               

                                                  

                         

ঙ                                           ৩                

                              

                      

১৬। ইউটিরাইমজন াযবভন (ইউব) এয  সুাবয  

(  ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             

 

(ক) প্রবতষ্ঠামনয প্যামড আমফদন  

(গ) কাঁচাভামরয H.S Code  তাবরকা  

(ঘ) আভদাবনকৃত/           ক্রয়কৃত কভবনাযীমজয তাবরকা  

(গ)       এরব (ব্যাাংক কর্তযক তোবয়ত)  

(খ)              ব আই (মপ্রাপযভা ইনবময়) 

(চ) ভাবযচারক, ফস্ত্র অবধদপ্তয ফযাফয ১০০০/- কেজাবয চারামনয কব। 

 ৭                      ( ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             

 

                          

                                                         

                                    

                                        

ঙ                                      

 ৮                     ০৭          

                                      ০০০ -  -             
 

 

                         

                                      

 ঙ                                                         

       ৩                         

 

 

 ৯                                  -        -         

       ( ৫        ) 

                                      ০০০ -  -             

 

                                                 (              

                                                              

                                                               

                 ঙ                                            

                                                               

                                                           

                          (                                      

                                                              

                                  

 


