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টভূর্ভ ও প্রার্নক কাঠাবভা 

১.০ টভূর্ভ:  
 

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

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

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

সৃর্িয য বত ফস্ত্র প্রক্র্ির্ফদ ও দয কভীয ব্যাক চার্দা পূযবণয রবযয ফস্ত্র খাবত জনফর সৃর্ি শফযকার্য 

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

যকার্য এক শঘালণাফবর ফস্ত্র র্যদপ্তযবক র্ফলুপ্ত কবয ফস্ত্র র্যদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্যা প্রর্তিানগুর্র ফাাংরাবদ 

কার্যগর্য র্যা অর্ধদপ্তবয ন্যস্ত কযা য় এফাং ফস্ত্র র্ল্প খাবতয শালক কর্তিবযয (Sponsoring Authority) 

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

ফস্ত্র র্যদপ্তযবক পূনফ িার কযা বরও শালক কর্তিবযয দার্য়ত্ব র্ফর্নবয়াগ শফাড ি ও যপ্তানী উন্নয়ন বুযবযায াবতই 

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

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

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

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

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

১৯৬১ জন (২৯৮.৫৭% বৃর্ি)। ১৯৮১ ার ম িন্ত শালক াংক্রান্ত নর্থ র্নষ্পর্ি বয়বছ ১৭৮৩৮টি। জুন, ২০১৩ বত 

জুন, ২০২১ ম িন্ত শালক াংক্রান্ত নর্থ র্নষ্পর্ি বয়বছ ৪১২১৬ টি। গত ২৭র্ডবম্বয, ২০১৭ তার্যবখ প্রজ্ঞাবনয 

ভাধ্যবভ ফস্ত্র র্যদপ্তযবক ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীত কযা য়। 
 

র্িটি আভবর ১৯১১ ার য়ত ১৯২৯ ায়রয ভয়ধ্য পূফ ি ফাাংরায় ৩৩টি কটক্সটানর শক্ষা প্রশতষ্ঠান ক্ষুদ্র 

ইোয়য চালু েযা য় (য়মগুয়রা যফতীয়ত ভ্রাম্যভান ফয়ন শফদ্যারয়, কজরা ফয়ন শফদ্যারয়, কটক্সটানর কবায়েনার 

ননশস্টটিউট, কটক্সটানর ননশস্টটিউট, কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রয়জ প্রশতশষ্ঠত য়।) এন ৩৩টি কটক্সটানর শক্ষা 

প্রশতষ্ঠায়নয ভধ্য য়ত ঢাোয নাশযন্দাস্থ প্রশতষ্ঠানটি (মায পূফ ি নাভ শছর                       -          

                                 -      কতজ াঁও-এ ১৯৫০ ায়র স্থানান্তশযত য়।            

                                                                    কেঁজ াওয়য় জশভ 

শরজ কনয়া         ১৯৭২ ায়র ফঙ্গফন্ধু  শরজ শয়য়ফ কনয়া জশভটি স্থাশয়বায়ফ ফয়ন্ধাফ               

যফশতিয়ত ১৯৭৮ ায়র এটি েয়রজ অফ কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং এন্ড কটেয়নারশজ নায়ভ শফএশ নন কটক্সটানর 

নশঞ্জশনয়াশযাং কো ি চালুয ভাধ্যয়ভ মাত্রা শুরু েয়য । এযয ২০১০ ায়র        যোয এটিয়ে  ”ফাাংরায়দ 

কটক্সটানর শফশ্বশফদ্যারয়য়” উন বীত েয়য এফাং                                                       

       -                       

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

কযা য়।         ৭                                                           ৩          
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শদব উচ্চতয ফস্ত্র প্রবকৌরীয প্রবয়াজনীয়তায কথা র্ফবফচনা কবয ২০০৬ ার বত ২০২০ ার ম িন্ত 

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

২০২০-২১                                                                          ফতিভাবন 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজ       ০৮(াত)। ১৯৯৬ াবর একটি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ২৭টি ফয়ন র্ফদ্যারয়বক 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট-এ উন্নীত কযা য়। ফতিভাবন ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অধীবন ৪১টি শটক্সটাইর 

শবাবকনার ইনর্স্টটিউবট এএর্ শবাবকনার শটক্সটাইর শকা ি চালু যবয়বছ। ফস্ত্র খাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়বন 

দয জনফর সৃর্িয জন্য ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। 

 

         :  

       শনযাদ         শিারী ও প্রশতয়মাশ তা ক্ষভ ফস্ত্রখাত।  

        :  

ফস্ত্র োশয শয শক্ষায ায বৃশি                                                                

                                             এফাং শিারী ও প্রশতয়মাশ তা ক্ষভ ফস্ত্রখাত  

১.৩ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িাফরী: 

 

 শালক কর্তিবযয কাজ; 

 ফস্ত্র র্যায ভাধ্যবভ ফস্ত্রখাবত    ভানফম্পদ বতর্য; 

 ফস্ত্র র্যাখাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন। 

 

১.৪ শকৌরগত উবেবেমূ (Strategic Objectives): 
 

১.৪.১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

 

ক. ফস্ত্র র্বল্পয উন্নয়বন বমার্গতা শজাযদাযকযণ; 

খ. ফস্ত্রখাবত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

গ. এর্এ কর্ভটিয কাম িক্রভ শজাযদায কযণ; 

ঘ. ফস্ত্র র্যা প্রর্তিান াংর্িি প্রকল্প প্রণয়ন ত্বযার্িত কযা; 

ঙ. শফা র্নর্িতকযণাবথ ি শস্টকবাল্ডাযবদয াবথ আবয়ার্জত বা। 

 

১.৪.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

 

ক. দাপ্তর্যক কভ িকাবে স্বেতা বৃর্ি ও জফাফর্দর্ র্নর্িতকযণ; 

খ. কভ িম্পাদবন গর্তীরতা আনয়ন ও শফায ভান বৃর্ি; 

গ. আর্থ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
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১.৬ প্রার্নক কাঠাবভা 

 

১.৬.১ 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 48118692 

 Fax   : +88 02 9113545 
 

 

 

 

 

১.৬.২ র্ফবাগীয় কাম িারয়: ০৪টি 

[ 

 

ক্রর্ভক নাং র্ফবাগীয় কাম িারয় 

অর্প াংখ্যা 

প্রধান কাম িারয়  ১টি 

র্ফবাগীয় কাম িারয়  ৪টি 

শজরা কাম িারয়  ৫টি 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  ৮টি 

শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট  ১০টি 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট   ৪১টি 
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১ র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ৩০, র্ভযপুয শযাড, ঢাকা-১২০৫, শপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

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

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

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

 

১.৬.৩ শজরা কাম িারয়: ০৫টি 
 

ক্রর্ভক নাং শজরা কাম িারয় 

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

২ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, টাাংগাইর শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট বফন, টাাংগাইর 

৩ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নযর্াংদী 

৫ শজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, গাজীপুয 

 

 

১.৬.৪ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: ০৮টি 
 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

২ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ারগার্িয়া, াফনা 

৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শফগভগি, শনায়াখারী 

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

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, কার্রাতী, টাাংগাইর 

৬ শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ 

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

৮                                               

 

১.৬.৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: ১০টি 

ক্রর্ভক নাং শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট      

১ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর  (বটক্সটাইর ও জুট শটকবনারজী)   

২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয (২য় র্পট)  

৩ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ  

৪ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, যাংপুয  

৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, নাবটায  

৬ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী, ফর্যার  

৭ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, খুরনা  

৮ কবারা কটক্সটানর ননশস্টটিউট                    

            

          

৯ কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং ননশস্টটিউট, োশজপুয, 

শযাজ ঞ্জ 

১০ ীদ োভরুজ্জাভান কটক্সটানর ননশস্টটিউট       
 

১.৬.৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট: ৪১  টি 

ক্র: প্রর্তিাবনযনাভ ক্র: প্রর্তিাবনযনাভ 
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নাং নাং 

১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাঙাভাটি ২২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, াফনা 

২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট,নাযায়ণগি ২৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফগুিা 

৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট,কুর্ভল্লা ২৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাংপুয 

৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, রযীপুয ২৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয 

৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঠাকুযগাঁও 

৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্ফ-ফার্িয়া ২৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শগাারগি  

৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাজীপুয ২৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফািযফান 

৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভয়ভনর্াং ২৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খাগিাছর্ি 

৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ভার্ণকগি 

১০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মুর্িগি ৩১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর 

১১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নযর্াংদী ৩২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্কবাযগি 

১২ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, জাভারপুয ৩৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, পর্যদপুয 

১৩ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্বযাজপুয ৩৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শনায়াখারী 

১৪ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফাবগযাট ৩৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কক্সফাজায 

১৫ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, খুরনা ৩৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, র্যাজগি 

১৬ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ঝারকাঠি  ৩৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাইফান্ধা 

১৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, মবায ৩৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, নওগাঁ 

১৮ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, কুর্িয়া ৩৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, 

চাঁাইনফাফগি 

১৯ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, ফযগুনা ৪০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাভাইগার্ছ, 

নাবটায 

২০ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, টুয়াখারী ৪১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গপযগাঁও, 

ভয়ভনর্াং ২১ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, যাজাী 
 

 

 

১.৭ জনফর: 

             অনুবভার্দত 

দ 
পূযণকৃত  

দ 
শূন্যদ 

                    ) ২           ৯      491 185 306 

                    ) ১০       19  94     

                    ) ১১              ১৯    

    

846 581 265 

                    ) ২০        211 14  6৮ 

                        214     75 

  1961 1142 819 
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১.৮ যাজস্ব ফাবজট: 

       ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

                       ৮০.৬১ ৭৪.২৬ ৮০.০০ 

 

 

 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০২০-২১ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফযাে ৭৫ ৭৭ ৬৭ ০০০ (পঁচাবিায শকাটি াতািয রয াতলর্ট্ট 

াজায টাকা)।       ২০        ২১         ৬৭,৩২,৩৭,০০০ (াতলর্ট্ট শকাটি ফর্ত্র রয াইর্ত্র াজায 

টাকা)          ৮৮.৮৫%। 
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১.৮.১ নন-শটক্স যাজস্ব আদায়: 

ক্রর্ভক নাং র্ফলয় ২০২০-২১ অথ িফছবয যাজস্ব আদায় 

১ শালক কর্তিবযয কাজ াংক্রান্ত  ১২৬৫৬৭৫০ 

২ যীযা র্প  - 

৩ বর্তি র্প  ৩১৮২৮০০ 

৪ যকার্য মানফান ব্যফায র্প ৬৬০৮ 

৫ দযত্র দর্রর র্প  ৪৭০০০ 

৬ অন্যান্য আদায় ১৩৩৫৫৭৯ 

শভাট= ১৭২২৮৭৩৭ 

 

১.৯ এক নজবয ২০২০-২১ অথ িফছবয অজিন: 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয ২০২০-২১ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় ২০ টি বদ যার্য  জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ এফাং ০৭ টি বদ 

বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। এছািাও ২০২০-২১ অথ িফছবয ২৪২ টি দ সৃজন কযা বয়বছ। 

 জাতীয় ফস্ত্র র্দফ                 -২০২০” পরবাবফ উদমান। 

 শালবকয আবফদন তবাগ ই-নর্থবত র্নস্পর্ি। 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ২২৯ টি নতুন ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা প্রর্তিান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এয ভাধ্যবভ ৪০৭ টি  ফার্য়াং াউজ প্রর্তিান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 

 ২০২০-২১          ৬৮৩             ৪৫০                                

                                                   

     -                                                                                      

                                

 ফস্ত্র ইনন, ২০১৮ অনুমায়ী কফা জীেযয়ণয রয়ক্ষে ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন                   ) শফশধভারা, ২০২  

                   ফস্ত্রশল্প শযদ িন শনয়দ িশো-২০২  এফাং যোশয ও কফযোযী কটক্সটানর শক্ষা প্রশতষ্ঠান 

শযদ িন শনয়দ িশো-২০২  প্রণয়ন েযায           য়য়য়ছ; 

                                                                                    ; 

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

            কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ,                                  

 ীদ ইফদুয ফয কযশনয়াফাত কটক্সটানর ননশস্টটিউট, ক ৌযনদী, কবারা কটক্সটানর ননশস্টটিউট        

ড.এভ.এ.ওয়ায়জদ শভয়া কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ                  কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর 

নশঞ্জশনয়াশযাং ননশস্টটিউট, োশজপুয, শযাজ ঞ্জ                                                

                                                                     নশঞ্জশনয়াশযাং 

ননশস্টটিউ                                                                          

 শালবকয শফা র্প চারাবনয ভাধ্যবভ আদায়; 

 র্ডর্জটার ার্জযা চালুকযণ; 

                                        ; 

       -                                                            ; 

 

 

 

 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

16 

 

র্িতীয় অধ্যায় 

শালক কর্তিবযয কাম িক্রভ 

 

২.০             
 

ভশন্ত্রবা   ত ০৫    ২০১৪  তাশযয়খ       বফঠয়ে  শিান্ত অনুমায়ী ফস্ত্র অশধদপ্তয ফস্ত্রখায়তয কালে েতৃিক্ষ। 

ফস্ত্র ইনন, ২০১৮ এয ধাযা ২(৬) অনুমায়ী ফস্ত্র অশধদপ্তয য়ে ফস্ত্রখায়তয কালে েতৃিক্ষ।  কালে েতৃিয়ক্ষয 

োজ  শতশর েযায রয়ক্ষে ফস্ত্র ইনন ২০১৮ এয ধাযা ২২, ধাযা ৬, ১২ এফাং ১৩ এয শত ঠিতব্য ক্ষভতাফয়র 

যোয                                                                       

 

                  

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয প্রধান কাম িারবয় শালক কর্তিবযয কাজ সুিুবাবফ ম্পাদবনয জন্য ওয়ানস্ট ার্ব ি শন্টাবযয 

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

                            

 প্রস্তাশফত শনফন্ধন’ প্রদান  

 শফদ্যভান শনফন্ধন’ প্রদান  

 শফদ্যভান শনফন্ধন’ নফায়ন   

 শনফন্ধন াংয়াধন  

 ফস্ত্রশল্প স্থায়ন অনাশত্তত্র প্রাশপ্ত  

 ফাশয়াং াউজ শনফন্ধন   

 ফাশয়াং াউজ শনফন্ধন নফায়ন  

 ১ভ এডে নন্ডাশিয়ার নভয়াট ি কযশজয়িন াটি িশপয়েট (শল্প ইন ইয শ) জাযীয সুাশয  

 ২য় ফা ৩য় এডে নন্ডাশিয়ার নভয়াট ি কযশজয়িন াটি িশপয়েট (শল্প ইন ইয শ) জাযীয সুাশয  

 নন্ডাশিয়ার নভয়াট ি কযশজয়িন াটি িশপয়েট (শল্প ইন ইয শ) শনয়শভতেযয়ণয সুাশয  

 নন্ডাশিয়ার নভয়াট ি কযশজয়িন াটি িশপয়েয়ট (শল্প ইনইযশ) ইভদাশন স্বে শযফতিয়নয সুাশয  

 নভয়াট ি াযশভট (ইনশ) জাশযয সুাশয  

 কভশন ছাড়েযয়ণয সুাশয  

  শফয়দশ না শযেয়দয ওয়ােি াযশভট এয সুাশয  

 শফয়দশ না শযেয়দয শবা প্রদায়নয সুাশয  

 কডপাড ি কয়ভন্ট এয সুাশয  

 বফয়দশে ঋয়ণয অনাশত্ত  

 েয়ম্পাশজট ফস্ত্রশয়ল্পয নয়দয জন্য প্রতেয়ন  

  ফন্ড রানয়য়ে এনচ এ কোড াংয়মাজয়নয সুাশয  

 উশিশখত কফামূ ব্যতীত অন্য কোয়না কফায জন্য কফা প্রতোী ণ ইয়ফদন েশযয়র  কালে েতৃিক্ষ 

       শনষ্পশত্ত          
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ফস্ত্র শয়ল্পয উয়দ্যািায়ে শনজ প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড এফাং শনধ িাশযত ছয়েয তথ্য জাতীয় শযচয় ত্র, কেড রানয়ে, 

ইয়েয নদ, াংশিষ্ট ব্যাফাশয়ে াং ঠয়নয নদ, প্রয়মাজে শপ নতোশদ ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয “ওয়ান স্ট াশব ি 

কন্টায়য” অথফা অনরানয়ন ইয়ফদন জভা শদয়ত য়। প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র স্থানীয় শযদ িন প্রশতয়ফদন ও দশখরকৃত 

দশরর ত্রাশদ মাচান েয়য না শযে নয়দ শনধ িাশযত ভয়য় প্রতোশত কফা প্রদান েযা য় 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

              

        

               

                 

     

   - :                             
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   -   :                         

                              

       

   -   :                    

              

          -   :         

                                  

                      

 
 
 
   

  
 
  
   

 
 
 
 

   

         

         

 

৮        

 

          

 

          

 

          

 

          

 

         

 

          

 

          

 

 

    

   -  ৮:          

 

          

 

                                  

     

TCV Analysis: 
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              ৮                

 

                 : 

               , 
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                                    ফস্ত্র অশধদপ্তয ফযাফয কেজাশয চারায়ন (য়োড নাং- ১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) শনয়মািায়য শযয়াধ েযয়ত য়ফ। 
 

(ক) প্রস্তার্ফত র্নফন্ধন নদ ফা র্ফদ্যভান র্নফন্ধন নবদয জন্য আবফদবনয শযবত্র:  

 

র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ র্প’য র্যভাণ 

এক টাকা ইবত দ শকাটি ইবর  ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা  

দ শকাটি টাকা ইবত পঁর্চ শকাটি ইবর  ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা  

পঁর্চ শকাটি টাকা ইবত ঞ্চা শকাটি ইবর  ২৫,০০০ /- (পঁর্চ াজায) টাকা  

ঞ্চা শকাটি টাকা ইবত একত শকাটি ইবর  ৫০,০০০ /- (ঞ্চা াজায) টাকা  

একত শকাটি টাকায অর্ধক ইবর  ১,০০,০০০ /- (এক রয) টাকা  

 

(খ)  অন্যান্য শযবত্র: 

 

র্ফফযণ র্প’য র্যভাণ 

 

র্নফন্ধন াংবাধন শপ’ 

 

র্ফর্নবয়াগ বৃর্িজর্নত াংবাধনীয শযবত্র উবযয (ক) 

অনুমায়ী র্প র্নধ িার্যত ইবফ 

শফশনয়য়া  বৃশি ব্যশতত অন্যান্য কক্ষয়ত্র 1,000/- (এে 

াজায) টাো  

‘প্রস্তার্ফত র্নফন্ধন’ ইবত ‘র্ফদ্যভান র্নফন্ধন’-এ রূান্তয শপ’ 1,000/-(এে াজায) টাো 

ফাশয়াং াউজ শনফন্ধন শপ’  ২০,০০০/-(শফ াজায) টাো 

ফাশয়াং াউজ শনফন্ধন নফায়ন শপ’ 5,000/- (াঁচ াজায) টাো 

ডুর্লবকট র্নফন্ধন নদ ইসুয শপ’ 2,000/-(দুন াজায) টাো 

প্রস্তার্ফত র্নফন্ধবনয শভয়াদ বৃর্ি শপ’ 1,000/-(এে াজায) টাো 

র্ফদ্যভান র্নফন্ধবনয নফায়ন শপ’ 1,000 /-(এে াজায) টাো 

র্ফরম্ব শপ’ (প্রর্ত ফৎবযয জন্য) 1,000 /-(এে াজায) টাো 

অন্যান্য কর শফায জন্য শপ’ 1,000 /-(এে াজায) টাো 

 

ফস্ত্র ও কাাে শ                                                 ওয়ানস্ট াশব ি     

        কফা            প্রদান ে     : 

 ‘‘ওয়ান স্ট াশব ি’’ এয           েভ িেতিা      কটশরয়পায়ন    াক্ষায়ত কফা াংশিষ্ট প্রয়য়াজনীয় 
তথ্য যফযা; 

 কালে েতৃিক্ষ শয়য়ফ ফস্ত্র শল্প োযখানা ও ফাশয়াং াউজ এয অনুকূয়র েী েী কফা প্রদান েযা য় এফাং 
এফ কফা প্রদায়নয  জন্য েী েী ডকুয়ভন্ট        এয এেটি ধাযণা প্রদান; 

                                                   ; 

 

ওয়ান স্ট াশব ি কেয়ন্দ্রয কফা প্রদান িশত। 

 ফস্ত্রশয়ল্পয উয়দ্যািা ফা কফা গ্রীতা স্বয়াংম্পূণ ি ইয়ফদন অনরানয়ন ফা যাশয ওয়ান স্ট াশবি কেয়ন্দ্র দাশখর 

েশযয়ফন। 

 ইয়ফদন প্রাশপ্তয য প্রাথীত কফা প্রদায়নয ম্ভাব্য তাশযয়খয উয়িখ প্রাশপ্ত স্বীোযত্র প্রদান       ;   

 শযদ িয়নয ভাধ্যয়ভ ,প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র, ইয়ফদন মাচানপূফ িে প্রাথীত কফা প্রদান েযা মানয়ফ। 

 ইয়ফদন অনুয়ভাশদত নফায য ন-কভনয়রয ভাধ্যয়ভ  উা ইয়ফদনোযীয়ে অফশত েশযয়ত নয়ফ।  

 না শযে নয়দ ফশণ িত ভয়য়য ভয়ধ্য কফা প্রদান।  
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  4                   : 

কালে েতৃিক্ষ শয়য়ফ     -2                               : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5                                        

 

                            20- 1                26,56,750/                         

                           

 

  6                         -                          : 

 

                         

          

              

          

                 

          

     

          

          2123.902 124.830 184.570 2433302 

         1066.281 9.910 948.120 2024.311 

            1406.700 0 255.430 1662.130 

            792.348 1462.787 189.646 2444.781 

   

   
     

    -           

            

      

 2019-20        

                 

         

     -          

                 

              

                                     

1.                    ৮৮                     

2.                ৮                    

3.                            ৮       ৮   ৮  

4.                                                              

5.                          ৮                 ৮       

6.  
                    

       
              

 ৮   ৮  

7.                                    ৮       

8.                                

9.                                     ৮       ৮ 

10.  
                           

       
        ৮     

        

11.                                       

12.                                  

13.                            ৮     ৮ 

14.  
                         

       
            ৮ 

        

15.                                

16.                                           

17.                                         

18.                           ৮  ৮ 

19.                                      

20.                             0 0     

21.  
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           1531.719 21.907 128.759 1682.385 

            5133.435 164.832 347.620 5645.887 

           1 1639.681 85.300 244.836 1969.817 

           1 1916.964 180.250 343.088 2440.302 

        1 1180.0995 83.875 287.500 1551.4745 

        1 638.709 110.550 211.450 960.709 

      1 756.671 54.775 266.614 1078.060 

      1 1225.416 65.588 1.911 1292.915 

        19411.9255 2364.604 3409.5435 25186.073 

 

  7 ফস্ত্রর্ল্প কাযখানা ও ফার্য়াং াউজ র্যদ িন: 
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             ৮  

             ৮        

                  ৮ 

                   

       80 40 01 121 

        54 27 01 82 

        62 19 01 82 

     50 44 01 95 

               ৮ 

   30 26 01 57 

              ৮ 

    -   1           
 ৮              
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২.৮ শালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা: 

২.৯.১                          

 

                                                                                                                                                       পযভ-১ 

          [র্ফর্ধ ৪ (১), ১৬ (৩) (ক) দ্রিব্য] 

  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

‘প্রস্তার্ফত র্নফন্ধন নদ’ এয ইয়ফদন পযভ   

 

১ শল্প প্রশতষ্ঠায়নয নাভ: 

২ 

ঠিোনা   

(ে) অশপ: ফাড়ী/প্লট/কাশডাং নাং-  

গ্রাভ/ড়ে নাং/ এরাো: 

থানা/উয়জরা: য/কজরা: 

কপান: পোক্স: ন-কভনর: 

(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্লট/কাশডাং নাং-  

গ্রাভ/ড়ে নাং/ এরাো: 

থানা/উয়জরা:  য/কজরা: 

কপান: পোক্স: ন-কভনর:  

৩ 

ব্যফস্থানা শযচারে/ প্রধান শনফ িাী েভ িেতিা/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বোশধোযী এয শফফযণ (প্রয়য়াজয়ন প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড 

পৃথেবায়ফ াংযুি েযা মানয়ফ) :  

নাভ: 

দফী:    

এনইনশড নম্বয: 

কপান:                                                                      কভাফানর নম্বয:  

ন কভনর : 

4  শল্প উখাত: 

5  শফশনয়য়ায় য ধযন: স্থানীয়/বফবদর্ক/একক/বমৌথ র্ফবনবয়াগ (প্রবমাজযটি যার্খয়া ফার্কগুর্র কাটিয়া র্দন) 

6 

 

 

ফাশল িে উৎাদন ক্ষভতা: (প্রয়য়াজয়ন প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড পৃথেবায়ফ াংযুি েযা মানয়ফ)  

উৎাশদত য়েয নাভ/শফফযণ শযভাণ  ইনুভাশনে মূল্য (শভশরয়ন টাো)  

১.   

২.   

7 ফাশণশজেে উৎাদন শুরুয তাশযখ/ ম্ভাব্য তাশযখ: 

8 শফশনয়য়ায় য শফফযণ স্থানীয় মুদ্রায় (শভ: টা:)) বফয়দশে মুদ্রায় (শভ: টা:)) কভাট  (শভ: টাো) 

 

(ে) স্থায়ী শফশনয়য়া :    

      (১) ভূশভ    

      (২) বফন/কড    

      (৩) মন্ত্রাশত ও যঞ্জাভাশদ    

      (৪) অন্যান্য    

(খ) চরশত মূরধন:    

(ে+খ) ফ িয়ভাট টাো(শভশরয়ন) =    

ভাশেিন ডরায়য (শভশরয়ন) =    

9 

শফশনয়য়ায় য উৎ:                                                                                                                    (শভশরয়ন 

টাোয়) 

 
স্থানীয় মুদ্রায়  বফয়দশে মুদ্রায়  কভাট  

ঋণ প্রদানোযী াংস্থা ও কদয়য নাভ 

(প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র) 

(ে) উয়দ্যািায শযয়াশধত 

মূরধন 

    

(খ) স্থানীয় ঋণ     
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( ) বফয়দশে ঋণ     

কভাট (ে+খ+ ) =     

10 
কভশনাশযয়জয শফফযণ: (পৃথে করটায কড প্যায়ড স্থানীয়বায়ফ াংগৃীত, াংগৃীতব্য, ইভদাশনকৃত ও ইভদাশনতব্য এয াংখ্যা ও 

মূল্য ৩ কট াংযুি েশযয়ত নয়ফ):  

 

ধযন াংখ্যা মূল্য (শভশরয়ন টাো) 

(ে) স্থানীয়বায়ফ াংগৃীত   

(খ) স্থানীয়বায়ফ াংগৃীতব্য   

( ) ইভদাশনকৃত    

(ঘ) ইভদাশনতব্য   

(ে+খ+ +ঘ) ফ িয়ভাট টাো (শভশরয়ন) =   

11 োঁচাভার ও কভাড়ে উেযয়ণয শফফযণ: 

 
(ে) স্থানীয়বায়ফ াংগৃীত/ াংগৃীতব্য: 

(খ) ইভদাশনয়মাগ্য: 

12 
প্রয়য়াজনীয় নউটিশরটি শযয়ফায শফফযণঃ শফদুেৎ, গ্যা, কটশরয়পান, াশন, য়ঃশনষ্কান, যাস্তা নতোশদ থাশেয়র “োঁ”  না 

থাশেয়র “না” 

 

উয়মা ী কফায নাভ াংয়মায় য সুশফধা ইয়ছ শে? োঁ/না শনেটস্থ াংয়মা  উৎ নয়ত ম্ভাব্য দূযে 

(শভটায/শেয়রাশভটায)  

শফদুেৎ    

গ্যা   

কটশরয়পান   

যাস্তা   

াশন   

য়:শনষ্কান   

১3 ম্ভাব্য েভ িাংস্থান: 

 

 স্থানীয় (জন) শফয়দশ (জন) কভাট (জন) 

পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা 

(ে) ব্যফস্থানা       

(খ) েভ িচাযী/শ্রশভে       

কভাট       

১4  শফণন: স্থানীয় ………………    যপ্তাশন ………………  

১5 
কেড রানয়ে নম্বয:                                                                               কেড রানয়ে প্রদানোযী েতৃিক্ষ: 

 

১6 
কেড রানয়ে নসুেয তাশযখ:                                                              কেড রানয়ে কভয়াদ উত্তীয়ণ িয তাশযখ: 

১7  টিইনএন: 

১8 
শনফন্ধন  শপ  শযয়ায়ধয শফফযণ: 

টাোয শযভাণ:                                  কেজাশয চারান নম্বয ও তাশযখ:                       ব্যাাংয়েয নাভ ও াখা: 

ইশভ/ইভযা এন ভয়ভ ি অঙ্গীোয েশযয়তশছ কম, উয়য ফশণ িত তথ্যাফশর তে ও ঠিে। কোয়না তথ্য অতে প্রভাশণত নয়র ইনন অনুমায়ী কম াশস্ত 

ইয়যা েযা নয়ফ, তাা ভাশনয়া রনয়ত ফাধ্য থাশেফ। 

 

তাশযখ: 

স্বাক্ষয: 

    নাভ: 

   দফী: 

   কভাফানর নম্বয: 
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াংযুশি 

 

প্রয়য়াজনীয় ো জত্র দাশখর েযা নয়ায়ছ 

(অনুগ্র েশযয়া   শদন) 

োঁ না 

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র (নমুনা পযভ-২০);   

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত পযভ-১;   

( ) ারনা াদ কেড রানয়ে এয পয়টােশ;    

(ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;   

    (ঙ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড ইটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং  

         াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন এয পয়টােশ । অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র   

         অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

  

(চ) োযখানায জশভয ভাশরোনা ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা  

     বাড়াকৃত নয়র বাড়ায চুশিনাভা এয পয়টােশ; 

  

(ছ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, ফাাংরায়দ (ইননশফ) এয দস্যভুি  

     কোয়না নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; 

  

(জ) ক্রয় শযেল্পনাধীন কভশনাশযয়জয তাশরো (কভশনাশযয়জয নাভ, াংখ্যা, মূল্য);   

(ঝ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;   

(ঞ) স্থানীয় অথফা বফয়দশে ঋণ থাশেয়র ঋণ ভঞ্জুযীয়ত্রয পয়টােশ (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র);   

(ট) ফস্ত্রশয়ল্পয ভাশরে ফা ভাশরে য়ণয জাতীয় শযচয়য়ত্রয পয়টােশ;   

(ঠ) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয জন্য বফয়দশে  

     উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয ায়াট ি এয পয়টােশ; 

  

(ড) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয কক্ষয়ত্র বফয়দশে  

     উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয এনেোয়ভন্ট াটি িশপয়েট এয পয়টােশ;  

  

(ঢ) কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয জন্য কমৌথ শফশনয়য়া  (joint venture)  

      াংক্রান্ত চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

  

(ণ) প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র ারনা াদ পায়ায রানয়ে এয পয়টােশ;      

(ত) ফস্ত্রশল্প স্থায়নয অনুকূয়র শযয়ফ অশধদপ্তয েতৃিে প্রদত্ত অফস্থান ত ছাড়য়ত্রয   

     পয়টােশ;  

  

(থ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ  শযয়াধ (কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) াংক্রান্ত   

     কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

  

 

    শফঃদ্রঃ ইয়ফদনয়ত্রয শত াংযুি পয়টােশগুশর প্রশতষ্ঠায়নয ব্যফস্থানা শযচারে ফা ব্যফস্থানা অাংীদায ফা স্বোশধোযী ফা 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত েতৃিক্ষ েতৃিে তোশয়ত নয়ত নয়ফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

24 

 

২.৯.২                        ) 

 

 

                                                                                                                                                পযভ-২  

        [র্ফর্ধ ৫  ১   ১৬(৩)(খ) দ্রিব্য] 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

‘র্ফদ্যভান শনফন্ধন নদ’ ইয়ফদন পযভ 

                     

১ শল্প প্রশতষ্ঠায়নয নাভ:  

২ ঠিোনা (ে) অশপ: ফাড়ী/প্লট/কাশডাং নাং-  

 

গ্রাভ/ড়ে নাং/এরাো:  

থানা/উয়জরা:  য/কজরা:  

কপান:  পোক্স: ন-কভনর:  

(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্লট/কাশডাং নাং-  

গ্রাভ/ড়ে নাং/এরাো:  

থানা/উয়জরা:  য/কজরা:  

কপান:  পোক্স: ন-কভনর:  

৩ 

ব্যফস্থানা শযচারে/ব্যফস্থানা অাংীদাশয/স্বোশধোযীয শফফযণ (প্রয়য়াজয়ন প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড পৃথেবায়ফ াংযুু্ি েশযয়ত নয়ফ)   

নাভ: 

দফী: 

এনইনশড: 

 কপান:                            কভাফানর নম্বয:  

ন কভনর : 

4 প্রস্তাশফত  শনফন্ধন নয়দয  শনফন্ধন নম্বয ও তাশযখ (মশদ থায়ে): 

5 শফশনয়য়ায় য ধযন: স্থানীয়/বফবদর্ক/একক/বমৌথ র্ফবনবয়াগ (প্রবমাজযটি যার্খয়া ফার্কগুর্র কাটিয়া র্দন) 

6 শল্প উখাত: 

7 ফাশল িে উৎাদন ক্ষভতা: (প্রয়য়াজয়ন প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড পৃথেবায়ফ াংযুু্ি েশযয়ত নয়ফ)   

8 

 

উৎাশদত য়েয শফফযণ 
শযভাণ  

ইনুভাশনে মূল্য (শভশরয়ন 

টাোয়)  

1.   

2.   

9 ফাশণশজেে উৎাদন শুরুয তাশযখ: 

10 

শফশনয়য়ায় য শফফযণ স্থানীয় মুদ্রায় (শভ: টা:) বফয়দশে মুদ্রায় (শভ: টা:) কভাট (শভ: টাো) 

 (ে) স্থায়ী শফশনয়য়া :    

      (১) ভূশভ    

      (২) বফন/কড    

      (৩) মন্ত্রাশত ও যঞ্জাভাশদ    

      (৪) অন্যান্য    

(খ) চরশত মূরধন:    

(ে+খ) ফ িয়ভাট টাো(শভশরয়ন) =    

ভাশেিন ডরায়য (শভশরয়ন) =    

11 

শফশনয়য়ায় য উৎ:                                                                                                               (শভশরয়ন টাোয়) 

 স্থানীয় মুদ্রায় 

(শভ: টা:) 

বফয়দশে মুদ্রায় 

(শভ: টা:) 

কভাট মুদ্রায় (শভ: 

টা:) 

ঋণ প্রদানোযী াংস্থা ও কদয়য নাভ 

(প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র) 

(ে) উয়দ্যািায 

শযয়াশধত মূরধন 

    

(খ) স্থানীয় ঋণ     

( ) বফয়দশে ঋণ     

(ে+খ+ ) কভাট =     
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12 

কভশনাশযয়জয শফফযণ: (পৃথে করটায কড প্যায়ড স্থানীয়বায়ফ াংগৃীত, াংগৃীতব্য, ইভদাশনকৃত ও ইভদাশনতব্য এয াংখ্যা ও 

মূল্য ৩ কট াংযুি েশযয়ত নয়ফ): 

ধযন াংখ্যা মূল্য (শভ: টা:) 

(ে) স্থানীয়বায়ফ াংগৃীত   

(খ) ইভদাশনকৃত   

(ে+খ) ফ িয়ভাট টাো (শভশরয়ন) =  

13 োঁচাভার ও কভাড়ে উেযয়ণয শফফযণ:  

 
(ে) স্থানীয়:  

(খ) ইভদাশনয়মাগ্য:  

১4 
প্রয়য়াজনীয় নউটিশরটি শযয়ফায শফফযণ: শফদুেৎ, গ্যা, কটশরয়পান, াশন, য়ঃশনষ্কান, যাস্তা নতোশদ থাশেয়র “োঁ”  না থাশেয়র 

“না” 

 

উয়মা ী কফায নাভ াংয়মায় য সুশফধা ইয়ছ শে? োঁ/না শনেটস্থ াংয়মা  উৎ নয়ত ম্ভাব্য দূযে 

(শভটায/শেয়রাশভটায) 

শফদুেৎ   

গ্যা   

কটশরয়পান   

যাস্তা   

াশন   

য়:শনষ্কান   

১5 েভ িাংস্থান: 

 

 স্থানীয় (জন) শফয়দশ (জন) কভাট (জন) 

পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা 

(ে) ব্যফস্থানা       

(খ) েভ িচাযী/শ্রশভে       

কভাট       

১6 শফণন: স্থানীয় ………………    যপ্তাশন ………………  

১7 

যপ্তাশনয শফফযণ (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র) 

ফৎয য়েয শফফযণ য়েয শযভাণ মূল্য 

(শভ.টা) 

ইভদাশনোযে কদ 

 1  

২ 

৩ 

1  

২ 

৩ 

1  

২ 

৩ 

1  

২ 

৩ 

18 কেড রানয়ে নম্বয:                                                                               কেড রানয়ে প্রদানোযী েতৃিক্ষ: 

১9 কেড রানয়ে নসুেয তাশযখ:                                                                কেড রানয়ে এয কভয়াদ উত্তীয়ণ িয তাশযখ: 

20 টিইনএন: 

21 
শনফন্ধন  শপ  শযয়ায়ধয শফফযণ: 

টাোয শযভাণ:                          কেজাশয চারান নম্বয ও তাশযখ:                      ব্যাাংয়েয নাভ ও াখা: 

       ইশভ/ইভযা এন ভয়ভ ি অঙ্গীোয েশযয়তশছ কম, উয়য ফশণ িত তথ্যাফশর তে ও ঠিে। কোয়না তথ্য অতে প্রভাশণত নয়র ইনন 

অনুমায়ী কম াশস্ত ইয়যা েযা নয়ফ, তাা ভাশনয়া রনয়ত ফাধ্য থাশেফ। 

তাশযখ:                                                                          স্বাক্ষয: 

    নাভ: 

   দফী: 

   কভাফানর নম্বয: 

 

 

 

 

 

 

াংযুশি 
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প্রয়য়াজনীয় ো জত্র দাশখর েযা 

নয়ায়ছ (অনুগ্র 

েশযয়া   শদন) 

োঁ না 

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);   

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত পযভ-২;   

( ) ারনা াদ কেড রানয়ে এয পয়টােশ;    

(ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;    

    (ঙ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড ইটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং াটি িশপয়েট অপ 

ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ। অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

  

    (চ) োযখানায বফন ফা কয়ডয অশস্তে থাো াংক্রান্ত প্রভাণে (োযখানায াননয়ফাড ি াংফশরত ছশফ) থাশেয়ত নয়ফ;   

(ছ) োযখানায জশভয ভাশরোনা ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা বাড়াকৃত নয়র বাড়ায 

চুশিনাভা-এয পয়টােশ; 

  

(জ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয দস্যভুি কোয়না নশঞ্জশনয়ায েতৃিে 

প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; 

  

(ঝ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;   

(ঞ) স্থানীয় অথফা বফয়দশে ঋণ থাশেয়র ঋণ ভঞ্জুযীয়ত্রয পয়টােশ (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র);   

(ট) ফস্ত্রশয়ল্পয ভাশরে ফা ভাশরে য়ণয জাতীয় শযচয়য়ত্রয পয়টােশ;   

(ঠ) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয জন্য বফয়দশে উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয 

ায়াট ি-এয পয়টােশ; 

  

(ড) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয কক্ষয়ত্র বফয়দশে উয়দ্যািা ফা 

উয়দ্যািা য়ণয এনেোয়ভন্ট াটি িশপয়েট –এয পয়টােশ;  

  

(ঢ) কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয  জন্য কমৌথ শফশনয়য়া  (joint venture) াংক্রান্ত চুশিয়ত্রয তোশয়ত 

পয়টােশ; 

  

 (ণ) স্থানীয়বায়ফ ক্রয়কৃত কভশনাশযয়জয তাশরো (প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড); 

ক্রশভে কভশয়নয নাভ কভশয়নয াংখ্যা মূল্য বাউচায নম্বয 

 

                     

                    

     
 

  

(ত) ইভদাশনকৃত কভশনাশযয়জয তাশরো (ব্যাাংয়েয প্যায়ড ব্যাাংে েতৃিে প্রতেশয়ত); 

ক্রশভে কভশয়নয 

নাভ 

কভশয়নয 

াংখ্যা 

এরশ নাং ও তাশযখ  

                   

ননবয়য় নাং ও তাশযখ 

              

     

এরশ মূল্য 

 

  

(থ) েরোযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদ িন অশধদপ্তয েতৃিে অনুয়ভাশদত কর-ইউট প্লোন ও পোক্টশয রানয়ে-এয 

পয়টােশ; 

  

(দ) ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ;   

(ধ) শযয়ফ ত ছাড়য়ত্রয পয়টােশ;   

(ন) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ  শযয়াধ (কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) াংক্রান্ত   

     কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

  

শফঃ দ্রঃ ইয়ফদনয়ত্রয শত াংযুি পয়টােশগুশর প্রশতষ্ঠায়নয ব্যফস্থানা শযচারে ফা ব্যফস্থানা অাংীদায ফা স্বোশধোযী ফা 

ক্ষভতাপ্রাপ্ত েতৃিক্ষ েতৃিে তোশয়ত নয়ত নয়ফ। 
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   .                        

 

পযভ-8 

[শফশধ 1৬(৩)( ) দ্রিব্য]  
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফাশয়াং াউজ শনফন্ধন ইয়ফদন পযভ 

১ ফাশয়াং াউজ-এয নাভ: 

২ ঠিোনা: (য়যশজস্টাড ি ঠিোনা ও কভনশরাং ঠিোনা) 

এরাো/ড়ে নাং: থানা: কা: অশপ: 

কজরা: কদয়য নাভ: পোক্স: 

কভাফানর: কপান: ন-কভনর: 

৩ মূর প্রশতষ্ঠায়নয নাভ (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র): 

এরাো/ড়ে নাং: থানা: কা: অশপ: 

কজরা: কদয়য নাভ: পোক্স: 

কভাফানর: কপান: ন-কভনর: 

৪ ব্যফস্থানা শযচারে/ব্যফস্থানা অাংীদাশয/স্বোশধোযীয শফফযণ (প্রয়য়াজয়ন প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড পৃথেবায়ফ াংযুি েশযয়ত 

নয়ফ)   

৫ ফাশয়াং াউজ এয োম িক্রভ শুরুয ন: 

 

৬ 

 

কভাট শফশনয়য়া  : 

 (ে) স্থানীয় মুদ্রায়----------- (টাো) 

 

(খ) বফয়দশে মুদ্রায়---------- (ডরায) 

৭ শফশনয়য়ায় য ধযণ: স্থানীয় মুদ্রায় (শভঃ টাঃ) বফয়দশে মুদ্রায়  কভাট 

(শভ: 

টা:) 

ঋণপ্রদানোযী াংস্থা ও 

কদয়য নাভ (মশদ থায়ে) 

(ে)উয়দ্যািায শযয়াশধত   

      মূরধন 

   

(খ) স্থানীয় ঋণ    

( ) বফয়দশে ঋণ    

কভাট=(ে+খ+ )    

৮ েভ িাংস্থান: স্থানীয় (জন) শফয়দশ (জন) কভাট জন 

(ে) ব্যফস্থানা/প্রাশনে পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা পুরুল ভশরা 

(খ) েভ িচাযী/শ্রশভে       

কভাট       

৯ জাতীয় শযচয় ত্র নম্বয (NID) / ায়াট ি নম্বয (শফয়দশ শফশনয়য়া োযীয়দয জন্য): 

১০ কেড রানয়ে নম্বয ও প্রদানোযী েতৃিক্ষ: 

১১ টিইনএন: 

1২  শপ  শযয়ায়ধয শফফযণ:  

টাোয শযভাণ:                                    কেজাশয চারান নম্বয ও তাশযখ:                   ব্যাাংয়েয নাভ ও াখা: 

 

 

ইশভ/ইভযা এন ভয়ভ ি অঙ্গীোয েশযয়তশছ কম, উয়য ফশণ িত তথ্যাফশর তে ও ঠিে। কোয়না তথ্য অতে প্রভাশণত নয়র ইনন 

অনুমায়ী কম াশস্ত ইয়যা েযা নয়ফ, তাা ভাশনয়া রনয়ত ফাধ্য থাশেফ। স্বাক্ষয: 

    নাভ: 

   দফী: 

   কভাফানর নম্বয: 
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শফঃ দ্রঃ ইয়ফদনয়ত্রয শত াংযুি পয়টােশগুশর প্রশতষ্ঠায়নয ব্যফস্থানা শযচারে ফা ব্যফস্থানা অাংীদায ফা স্বোশধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত  

                                                            েতৃিক্ষ েতৃিে তোশয়ত নয়ত নয়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংযুশি 

 

প্রয়য়াজনীয় ো জত্র দাশখর েযা নয়ায়ছ (অনুগ্র 

েশযয়া   শদন) 

োঁ না 

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);   

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত  পযভ ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট/ ওয়ানস্ট াশব ি এয কডস্ক নয়ত 

পভ িটি শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

  

( ) ারনা াদ কেড রানয়ে-এয পয়টােশ;    

(ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;      

(ঙ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড ইটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং 

াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ । অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয 

চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

  

(চ) ম্ভাব্য ফাৎশযে টান িওবায;     

(ছ) াংশিষ্ট ফাশণশজেে াং ঠয়নয দস্য য়দয নদয়ত্রয তোশয়ত েশ;   

(জ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;    

(ঝ) অশপ বাড়ায চুশিয়ত্রয পয়টােশ;   

(ঞ) উয়দ্যািা য়নয জাতীয় শযচয় য়ত্রয েশ এফাং শফয়দশ উয়দ্যািা ফা েভ িেতিা ফা 

েভ িচাযীয়দয কক্ষয়ত্র ায়ায়ট িয েশ;   

  

(ট)  তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ  শযয়াধ (কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) াংক্রান্ত 

কেজাশয চারায়নয মূরেশ; 

  

(ঠ) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয কক্ষয়ত্র বফয়দশে 

উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয এনেোয়ভন্ট াটি িশপয়েট এয পয়টােশ;  

  

(ড) কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয  জন্য কমৌথ শফশনয়য়া  (joint venture)  াংক্রান্ত 

চুশিয়ত্রয তোশয়ত পয়টােশ। 
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র্ততীয় অধ্যায় 

র্যা কাম িক্রভ 

 
 

৩.০ এক নজবয ফস্ত্রর্যা প্রর্তিাবনয কাম িক্রভ: 

শফফযণ কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ কটক্সটানর ননশস্টটিউট 
কটক্সটানর কবায়েনার 

ননশস্টটিউট 

াংখ্যা ০৮টি ১০টি ৪১ টি 

শকা ি 
র্ফএর্ ইন শটক্সটাইর  

ইর্ির্নয়ার্যাং 

র্ডবলাভা ইন শটক্সঃ শটক:/ 

র্ডবলাভা ইন জুট শটক: 
এএর্ শবাকঃ (বটক্সটাইর) 

শভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

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

অনুবভার্দত আন 

াংখ্যা (প্রর্তটিবত) 

১২৩ 

( ৩টি আন াংযর্যত) 

১২০ 

( ৫৬টি আন াংযর্যত) 
১২০  

 

৩.১. ফস্ত্র র্যা প্রর্তিানমূব অধ্যয়নযত র্যাথীবদয তথ্য: 

৩.১.১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 

 

ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ শন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত  

র্যাথী াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, াফনা 

২০২০-২১ ১২৩                         

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 = ৮৪০  ৬০০ ৫৫৩ ১১২ ৬৬৫ 

২ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, চট্টগ্রাভ 

 

২০২০-২১ ১২৩                   

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 = ৮৪০  ৭১২ ৫৩১ ১৫০ ৬৮১ 

৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, শনায়াখারী 

২০২০-২১ ১২৩                   

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 

উবভাট = ৮৪০ ৬৯৯ ৫৪৫ ১২৫ ৬৭০ 

৪ ীদ আফদুয যফ 

শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

২০২০-২১ ১২৩                   

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 
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ফর্যার ২০১৫-১৬ ১২৩ ১১৪ ৯৪ ১৫ ১০৯ 

২০১৪-১৫ ১০২ ১০০ ৭৮ ১৭ ৯৫ 

উবভাট = ৮৪০  ৬৭১ ৫৬১ ৮৩ ৬৪৪ 

৫ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর  

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

টাাংগাইর 

২০২০-২১ ১২৩                   

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 = ৬৯৬  ৫৭৫ ৫১৩ ৩৯ ৫৫২ 

৬ শখ কাভার শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

র্ঝনাইদ 

২০২০-২১ ১২৩                   

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 = ৬১৫  ৪৮০ ৩৬৪ ৭৫ ৩২৫ 

৭ ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া 

শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

২০২০-২১ ১২৩                   

২০১৯-২০ ১২৩ ১১৭ ৮৮ ২৯ ১১৭ 

২০১৮-১৯ ১২৩ ১২১ ৯৯ ২১ ১২০ 

 উবভাট = ৩৬৯  ২৩৮ ১৮৭ ৫০ ২৩৭ 

০৮             শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  

          

২০২০-২১ ১২৩                         

উবভাট = ১২৩       

ফ িবভাট= ৫০৪০   ৩৯৭৫ ৩২৫৪ ৬৩৪ ৩৭৭৪ 
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৩.১.২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: 

ক্র: 

নাং 

ইনর্স্টটিউবটয নাভ শন অনুবভার্দত 

আন 

াংখ্যা 

বর্তিকৃত    

র্যাথী 

াংখ্যা 

অধ্যয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী শভাট 

১ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

টাাংগাইর 

২০২১-২২  শটক্স-১০০  

                         জুট-১০০ 

২০২০-২১ শটক্স-১০০ ৯৯  ৯২ ০৭ ৯৯  

জুট-১০০ ৮১  ৭৭ ০৪ ৮১  

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-৬০০ শটক্স-৪৯৯ ৪৫৪  ৪৫  ৪৯৯  

জুট-৬০০ জুট-৪৮১  ৩৮৫ ১৪  ৩৯৯  

২ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

র্দনাজপুয 

২০২১-২২   ২০০                            

২০২০-২১  ২০০  ১৯৭  ১৭৯  ১৮  ১৯৭  

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 = ১২০০  ৯৬৫  ৮৭৬  ৮৯   ৯৬৫  

৩ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

চট্টগ্রাভ  

২০২১-২২  ১২০                            

২০২০-২১  ১২০  ১১৯ ৯২ ২৭ ১১৯  

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 = ৭২০  ৫৩৭  ৪৪৭     ৭১  ৫১৮  

৪ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

নাবটায 

২০২০-২১  ১২০                           

২০২০-২১  ১২০ ১২০ ৯৭ ২৩ ১২০  

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 = ৭২০  ৬০০  ৫০৫  ৭৭  ৫৮২  

৫ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

যাংপুয 

২০২১-২২  ১২০                            

২০২০-২১  ১২০                             

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 = ৭২০  ৫৯৬  ৪৯৬ ৭৬  ৫৭২  

৬ ীদ আফদুয যফ 

শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট, শগৌযনদী, 

ফর্যার 

২০২১-২২  ১২০                            

২০২০-২১                    

২০১৯-২০ ১২০ ১১৬ ১০৭ ০৯ ১১৬ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১০৭ ৯৪ ০৬ ১০০ 
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                                                 উবভাট 

= 

৪৮০  ৩৩৯  ৩০৪  ২৮  ৩৩২  

৭ শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, 

খুরনা 

২০২১-২২  ১২০                            

২০২০-২১  ১২০  ১২০ ১০২ ১৬ ১১৮  

২০১৯-২০ ১২০ ১১৫ ১০৪ ১১ ১১৫ 

২০১৮-১৯ ১২০ ১১৬ ১০১ ১০ ১১১ 

                                                 উবভাট 

= 

৪৮০  ৩৫১  ৩০৭  ৩৯  ৩৪৪  

৮                

                

২০২১-২২   ১২০                            

উবভাট = ১২০   ১২০ ১২০ ১২০ 

৯                  

                

     

২০২১-২২  ১২০                            

উবভাট = ১২০   ১২০ ১২০ ১২০ 

১০                  

             

                

         

২০২১-২২  ১২০                            

                                               বভাট = ১২০      

                                              

ফ িবভাট= 

শটক্সঃ ৫২৮০   ৩৮৮৭   ৩৩৮৯   ৩৫৪  ৩৮১২  

 জুটঃ ৬০০  ৪৮১ ৩৮৫  ১৪ ৩৯৯  

 

  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

33 

 

৩.১.৩ ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয শনয়ন্ত্রনাধীন কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট: ৪ টি 

 

ক্র:নাং প্রশতষ্ঠায়নয নাভ  কেড অনুয়ভাশদত 

ইন 

নফভ কশ্রশণ দভ কশ্রশণ 

ছাত্র ছাত্রী কভাট ছাত্র ছাত্রী কভাট      

     

১ টিশবইন, যাঙাভাটি ৪ ১২০                     1996 

২ টিশবইন, নাযায়ণ ঞ্জ ৪ ১২০                       1996 

৩ টিশবইন, চট্টগ্রাভ ৪ ১২০   ৮                  ৮ 1996 

৪ টিশবইন, ভয়ভনশাং ৪ ১২০   ৮     ৮             1996 

৫ টিশবইন, জাভারপুয ৪ ১২০                       1996 

৬ টিশবইন, কুশভিা ৪ ১২০       ৮        ৮  1996 

৭ টিশবইন, রক্ষীপুয ৪ ১২০           ৮   ৮     1996 

৮ টিশবইন, শফ-ফাশড়য়া ৪ ১২০          ৮         1996 

৯ টিশবইন,  াজীপুয ৪ ১২০             ৮      ৮ 1996 

১০ টিশবইন, ভাদাযীপুয ৪ ১২০ ৮               ৮  1996 

১১ টিশবইন, মুশে ঞ্জ ৪ ১২০               ৮     1996 

১২ টিশবইন, নযশাংদী ৪ ১২০                    1996 

১৩ টিশবইন, শয়যাজপুয ৪ ১২০           ৮       1996 

১৪ টিশবইন, ফায় যাট ৪ ১২০       ৮           1996 

১৫ টিশবইন, খুরনা ৪ ১২০ ৮                   1996 

১৬ টিশবইন, ঝারোঠি ৪ ১২০  ৮     ৮          1996 

১৭ টিশবইন, ময়ায ৪ ১২০              ৮ ৮  1996 

১৮ টিশবইন, কুশষ্টয়া ৪ ১২০                   1996 

১৯ টিশবইন, ফযগুনা ৪ ১২০  ৮    ৮         ৮ 1996 

২০ টিশবইন,টুয়াখারী ৪ ১২০                       1996 

২১ টিশবইন, যাজাী ৪ ১২০                    1996 

২২ টিশবইন, ফগুড়া ৪ ১২০              ৮    1996 

২৩ টিশবইন, াফনা ৪ ১২০         ৮          ৮  1996 

২৪ টিশবইন, যাংপুয ৪ ১২০         ৮            1996 

২৫ টিশবইন, শদনাজপুয ৪ ১২০         ৮             1996 

২৬ টিশবইন, ঠাকুয াঁও ৪ ১২০                 ৮ 1996 

২৭ টিশবইন, ক াার ঞ্জ ৪ ১২০                      1999 

২৮ টিশবইন, ফান্দযফান ৪ ১২০       ৮           2001 

২৯ টিশবইন, খা ড়াছশড় ৪ ১২০                   

৩০ টিশবইন, ভাশণে ঞ্জ ৪ ১২০   ৮        ৮৮  ৮     2006 

৩১ টিশবইন, শেয়ায ঞ্জ ৪ ১২০     ৮      ৮        

৩২ টিশবইন, পশযদপুয ৪ ১২০          ৮            

৩৩ টিশবইন, টাাং ানর ৪ ১২০                       

৩৪ টিশবইন, কনায়াখারী ৪ ১২০   ৮                   

৩৫ টিশবইন, েক্সফাজায ৪ ১২০   ৮                   

৩৬ টিশবইন, শযাজ ঞ্জ ৪ ১২০   ৮                   

৩৭ টিশবইন,  ানফান্ধা ৪ ১২০                      

৩৮ টিশবইন, নও াঁ ৪ ১২০                   

৩৯ টিশবইন,চাঁাননফাফ ঞ্জ ৪ ১২০ ৮                    

৪০ টিশবইন, যাভান াশছ, 

নায়টায  

৪ ১২০                       1996 

৪১ টিশবইন,  পয াঁও, 

ভয়ভনশাং 

৪ ১২০                    2018 

                   ৮    ৮       
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শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, শনায়াখারী   উইর্বাং ল্যাবফ 

ক্লাযত র্যাথীযা  

 

শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট, গাইফান্ধা  যীযাযত 

র্যাথীযা  

 

 

৩.২ ফস্ত্র র্যা প্রর্তিানমূ শথবক ২০২০-২১ অথ িফছবয উিীণ ি র্যাথীবদয তথ্য: 

৩.২.১ র্ফএর্: 

  

   

             ২০২০-২০২১                                            

             

               

০১                                     

                

                                     

 ৮    ৮            690 659 

০২                                 

     ।  

৮         ৮  ৮       ৮     ৮   

০৩ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, শনায়াখারী   ৮                             ৮   

০৪ ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

টাাংগাইর 

                  ৮      

০৫ ীদ আফদুয যফ শযর্নয়াফাত শটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার 

      ৮     ৮৮              

০৬ শখ কাভার শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

র্ঝনাইদ 

 

           চূিান্ত যীযা এখনও অনুর্িত য়র্ন।  

০৭ ড.এভ.এ.ওয়াবজদ র্ভয়া শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

০৮             শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ  

         

                       ৮৮               
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৩.২.২ র্ডবলাভা (শটক্সটাইর+জুট):  

  

   

 

 

 

             

২০২০-২০২১                                      

                

                  

                            

   

      

1.  শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, টাাংগাইর শটক্স 

১০২  

শটক্স ০৭   শটক্স ১০২  শটক্স ০৭       

     

 

      

জুট-৬৭ জুট-০৫  জুট-৬৩  জুট-০৫           

2.  শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট, র্দনাজপুয ১৭০ ২১ ১৬৯ ২১ ৯৯.৪৭         ৮   

3.                                              ৮    ৮  

4.                              চূিান্ত যীযা এখনও অনুর্িত য়র্ন। 

5.                           

6.                        

7.                                   

                          

8.                                                  

9.                                 

     

10.                             : 
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৩.২.৩ এএর্: 

এএর্  পরাপর ২০২০ : 

 : 

   

                      

     

                           

                                     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%  

2                                  61 47 77.05%  

2৮                                  92 88 95.65%  

                                      198 194 97.98%  
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30                                 31 24 77.42%  

31                                    107 87 81.31% 

32                                     135 122 90.37%  

33                                    86 45 52.33%  

34                                    98 88 89.80%  

35                                  59 59 100.00%  

36                                     109 99 90.83%  

37                                 68 55 80.88%  

38                                  154 150 97.40%  

39                                  68 61 89.71%  

40                                    

          

48 42 
87.50%  

41                                             102 60 58.82% 

                                                                                                                                    4656 3686 79.17% 
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চতুথ ি অধ্যায় 

উন্নয়ন প্রকল্প   

 

৪.০ ফস্ত্রর্যা খাবতয উন্নয়বন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

 

                                                                                                 

                                                      -                                  ৮                

                                                                                                              

                                                                 জাভারপুয, নও াঁ, সুনাভ ঞ্জ, পশযদপুয, শয়রট ও 

রারভশনযাট)  শফদ্যভান ৭টি কবায়েনার ননশস্টটিউয়টয উন বয়ন ও ৬টি কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট স্থান প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ নতুন 

ইযও ৬টি কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট                                                                    

                   স্থান েযা য়ফ।   

৪.১ চরভান প্রকল্প মূবয র্ফফযণ: 

    -                                                   :  

 

    -                           ৮                                                              

 

 :                          

          

     

1.  ীদ ইফদুয ফয কযশনয়াফাত কটক্সটানর ননশস্টটিউট, ক ৌযনদী  9895.45           

         

       

2.   কবারা কটক্সটানর ননশস্টটিউট        10569.00 

3.  ড.এভ.এ.ওয়ায়জদ শভয়া কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ               17458.00 

4.  কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং ননশস্টটিউট, োশজপুয, 

শযাজ ঞ্জ 

11975.41 

                                  

1.              কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ           14911.19  

2.  কখ যায়র কটক্সটানর ননশস্টটিউট, ভাদায ঞ্জ, জাভারপুয  9888.86  

3.  কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, কভরান্দ, জাভারপুয 28196.87  

4.  ীদ োভারুজ্জাভান কটক্সটানর ননশস্টটিউট        1         

5.  সুনাভ ঞ্জ কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান প্রেল্প 12624.13  

6.  পশযদপুয কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান প্রেল্প 16194.85  

7.  কখ যায়র কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ        স্থান প্রেল্প 11036.56  

8.  শয়রট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান প্রেল্প 9565.65  

9.  রারভশনযাট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান প্রেল্প 10013.04  

10.  কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, শফচয, ভাদাযীপুয   18292.81  

11.                                                         

                     ’’ীল িে  প্রেল্প। 

35390.38  

12.  ইশজজুনয়না                           ড                    2711.96  

13.  ছশউশেন                                    2467.64  

14.  ভযহুভ ইফদুয যফ তালুেদায                                     2461.47  

       ৮ ৮       
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                                                            ::   

১                                    ,                    

১            

 

:                                    ,               

      

২              :               ,             ,           

৩                 :      ২০১৩             ২০২১        

৪                      : 14911.19         

৫  ২০২০-২০২১                    : ২৫৭০.০০         

৬  ২০২০-২০২১                  : ১৭৭৯.৭২         

৭              (%) : ৬৯.২৫% 

৮             (%) : ৯০.০০% 

৯  ২০২০-২০২১            /২০২১              

   

: ১৩৬০২.৭৬         

১০                      (%) :  ৯১.২৩% 

১১                     (%) : ৯৫.০০% 

১২  ২০২০-২০২১                 

               

:  

 
 

                                        

1.  GKv‡WwgK feb (6 Zjv wf‡Z 4 Zjv) 100%  

2.  KUb w¯úwbs †kW (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100%  

3.  IqvK©kc feb DB_ jvB‡eªix (6 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100%  

4.  DBwfs I wbwUs †kW DB_ gvwëcvicvm nj (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100%  

5.  WvBs †kW (3 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100%  

6.  QvÎx nj (6 Zjv wf‡Z 4 Zjv) (75 Avmb) 100%  

7.  QvÎ nj (6 Zjv wf‡Z 4 Zjv) (150 Avmb) 100%  

8.  wcÖwÝcvj †KvqvU©vi (2 Zjv wf‡Z 2 Zjv) 100%  

9.  Awdmvm© †KvqvU©vi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv) 100%  

10.  Awdmvm© WiwgUwi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv) 100%  

11.  ÷vd WiwgUwi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv) 100%  

12.  ÷vd †KvqvU©vi (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv) 100%  

13.  mve‡÷kb feb (6 Zjv wf‡Z 6 Zjv) 100%  

14.           100%  

15.             100%  

16.                                      100%  

17.                     

18.                          

19.        100%  

20.                    100%  

21.                  100%  

22.       100%  

23.       100%  

24.                       100%  

25.          100%  

26.         75%  

27.                100%  

28.                             100%  

29.      100%  

30.          100%  

31.                90%  
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   কখ যায়র কটক্সটানর নেটিটিউট, ভাদায ঞ্জ, জাভারপুয স্থান প্রেল্প। 

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                                 : কখ যায়র কটক্সটানর নেটিটিউট, ভাদায ঞ্জ, জাভারপুয স্থান প্রেল্প। 

                                           :                   

3। প্রে         োর                        :        , 2015       , 2022       

                                      : 9888 86          

   20  -2                        : 1199.70         = 

   20  -2                      : 1191.79         = 

7              (%)                       : 99.35%   

8                (%)                      : 100% 

9  20  -2             / 202                : 5751.306           

10                     (%)        : 58.17%  

11                    (%)          : 62% 

        -                                  : 

32.                100%  

33.             100%  

34.                        100%  

                                         

1.               99%                

2.             99%                

3.              99%                

4.              95%                                
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১৩। পূতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ): 

  

                        
 

    
 

                                     ,       ,                 

  

১। প্রেয়ল্পয নাভ              :                                   ,       ,                   

(           )    ; 

                             : জাভারপুয কজরায কভরান্দ উয়জরায বাফশে কভৌজা;  

3। প্রে         োর   : (ে) মূর:     , ২০১5 য়ত   , ২০১৮ ম িন্ত 

    ( )            :     , ২০১5 য়ত   , ২০২1 ম িন্ত 

 

                        : (ে) মূর  :      .৫৯ রক্ষ টাো 

    ( )            : 28196.87 রক্ষ টাো   

   20  -202                     : 3740.00         

   20  -202                      : 3739.85         

7              (%)   : 99.99% 

8             (%)   : 100% 

9  20  -202           

  /202                  : 19024.63         

10                     (%)             : 67.47% 

11                     (%)            :  72% 

        -                                  : 

 

5.                99%                

6.                    90%                   

7.                ন     96%                   

8.                 94%                   

9.                  96%                   

10.            93%                   

11.    শয়াং কড 96%                   

12.           80%           

13.                       80%           

14.       60%                                   

15.        50%                  

16.                   20%           

17.                      20%           

18.             10%           

19.              10%           

20.           10%           
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 :        /                           

১ শপ্রশোর কোয়াট িায 85%  

২ অশপা ি কোয়াট িায 90%  

৩ অশপা ি ডযশভটশয 85%  

৪ স্টাপ ডযশভটশয 80%  

৫ স্টাপ কোয়াট িায 80%  

৬ ছাত্রী  কায়স্টর  60%  

৭ ছাত্র কায়স্টর-1 75%  

৮ ছাত্র কায়স্টর-2 65%  

৯ ভূশভ উন বয়ন 100%  

১০ এোয়ডশভে োভ এডশভশনয়িটিব বফন 85%  

   শিশনাং কড 75%  

   উনশবাং কড (উনশবাং এন্ড শনটিাং) 75%  

   ডানাং কড 75%  

   ওয়ােি োভ রানয়েযী  75%  

   াফ কস্টন শফশডাং  85%  

   াফ কস্টন শফশডাং  85%  

17 ানট অশপ 15%  

18 ভাশিাযা র 35%  

19 কযনন ওয়াটায ায়বিশস্টাং শযজাবায পুকুয 15%  

20 েোয়পয়টশযয়া 55%  

21 কারায প্যায়নর 0%  

22 ফাউন্ডাযী ওয়ার 45%  

23 ক নট 65%  

24 ক য়যজ, ানয়ের কড 0%  

25 ওবায কড াশনয ট্াাংে 0%  

26 ওয়াটায শেটয়ভন্ট প্লান্ট 0%  

27 ইযফশযোরচায 0%  

28 প্লানয়টন 0%  

29          35%  

30 ভশজদ 65%  

31 ীদ শভনায 30%  

32 ভাঠ 0%  

33 মুি ভঞ্চ 50%  

34 শডশজটার ায়বি, য়য়র কটস্ট 100%  

35      0%  

36                               45%  

37              45%  

38 কেন 45%  

39 এক্সটাযনার কশনটাযী এন্ড ওয়াটায প্লান্ট 5%  

40            33%  

41 কটশরেশভউশনয়েন নকুনয়ভন্ট 0%  

42              5%  

43 মন্ত্রাশত ও অন্যান্য যঞ্জাভাশদ 50%  

44            0%  

45            0%  

46         90%  
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৪  ীদ কাভারুজ্জাভান শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান, ভািা প্রকল্প। 

 

১। প্রকবল্পয নাভ                        :  ীদ কাভারুজ্জাভান শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট স্থান,ভািা প্রকল্প। 

২                                                                        

৩। প্রক         কার                      :      /২০১৫        / ২০২১       

৪                                      ১৬১১১.০০          

৫  ২০২০-২০২১                             :  ৪৯৫৯.০০         =                                                            

৬  ২০২০-২০২১                             :  ৩৯৬১.৮৮         =                                                            

৭               (%)                               : ৭৯.০৯%  

৮                (%)                               : ৯০%  

৯  ২০২০-২০২১             / ২০২১                : ৩৯৬১.৮৮          

১০                     (%)                 : ৭৯.০৯% 

১১                      (%)              : ৯০%  

১২  ২০২০-২০২১                                
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১৩। পুতি ও র্নভ িাণ কাবজয র্স্থযর্চত্র (কযান ):   

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ নাং অয়ঙ্গয নাভ                             

১            ৫.০০ এেয জশভ         েযা য়য়য়ছ।      

২   এোয়ডশভে শফশডাং পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।   % 

৩ ছাত্র কায়স্টর  পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।     

৪ ছাত্রী কায়স্টর  পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।      

৫ স্টাপ ডযশভটশয  পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।     

৬ অশপা ি ডযশভটশয পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।     

৭ শিশনাং কড পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।  ৮  

৮ ডানাং কড পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।     

৯ উনশবাং এন্ড শনটিাং কড পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।  ৮  

১০ ওয়ােি োভ রানয়েযী পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।  ৮  

১১ শপ্রশোর কোয়াট িায পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।  ৮  

১২ াফয়স্টন পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।       

১৩ ভশজদ পাননার কোড যাং েযণ এয োজ চরভান ইয়ছ।      

১৪ ফাউন্ডাযী ওয়ার পাননার কোড যাং েযণ ফােী ইয়ছ।     

১৫ শফদুেৎ যফযা বফদুেশতে যফযায়য োজ ম্পন ব য়য়য়ছ।  ৮  

১৬  বীয নরকূ মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

১৭ ভূশভ উন বয়ন  মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

১৮ যাস্তা ও পৄটথ মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

১৯ কেন মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

২০ াশন যফযা মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

২১ ীদ শভনায শপশনশাং এয োজ চরভান।      

২২ কারায শয়স্টভ মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

23 স্কাল্পচায, টানর, মুেযার  বতশযয োজ  কল য়য়য়ছ। ।       

24 কভনন ক নট শপশনশাং এয োজ চরভান।  ৮  

25 ইযফশযোরচায মুদয় োজ কল য়য়য়ছ।      

26 ফনত্র  ফনত্র যফযায়য জন্য োম িায়দ প্রদান েযা য়য়ছ।     

27 ইফাফত্র মুদয় ইফাফত্র প্রেল্প ানয়ট যফযা েযা য়য়য়ছ।       

28 ভটযমান এেটি ভানয়ক্রাফা ক্রয় েযা য়য়য়ছ।      

29 েশম্পউটায ভগ্রী েশম্পউটায ভগ্রী যফযা েযা য়য়য়ছ।      

30 কভশনাযীজ কভশনাযীজ যফযায়য োজ       70% 

31                             এয োজ চরভান। 70% 
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৫                 ইনর্স্টটিউট  ২                ”            

 

১              :                 ইনর্স্টটিউট  ২            

    ”           

২              :                     

৩                 :         ২০১৭        ২০২০             

 :         ২০১৭        ২০২০  ১            

 :         ২০১৭        ২০২২  ২          ) 

৪                      : ৯৭২১.৮৫                      

 : ১০৩৪৬.৮৫           ১            

 : ১২৬২৪.১৩           ২            

৫  ২০২০-২১                          : ১২৭৮.০০          

৬  ২০২০-২১                   : ১২৭৩.৭১          

৭  ২০২০-২১                        : ৯৯.৬৬% 

৮  ২০২০-২১                       : ১০০.০০% 

৯                  ২১                : ৩৯৩১.৩৬          

১০                     : ৩১.১৪% 

১১                    : ৩২.০০% 

১২  ২০২০-২১                                

  

   

                          

    

    

১                                                

                                   

৫০%   

২                                                     ১০০%  

৩           ৯০%                           

৪                            ৪         ৪       ৫৮%                    

৫          ৪         ৪          ১০০             ৩৮% ৪থ ি তরায ছাদ ঢারাইবয়য প্রস্তুর্ত চরভান।    

৬             ৪         ২          ৫০             ৫২%                    

৭                      ২         ২          ৯২%                    

৮                   ৪         ৪           ৩৮% গাথূনীয কাজ চরভান।    

৯               ৩         ৩           ৫৭%  লািায  গ্রীবরয কাজ চরভান।     

১০                        ২          ২           ২৪% ২য় তরায ছাদ ঢারাইবয়য প্রস্তুর্ত চরভান। 

১১              ২         ২           ৩৩% ইবটয গাঁথূনীয কাজ চরভান।    

১২             ২         ২           ৭৮% লািায  টাইরবয়য কাজ চরভান। 

১৩                         ২         ২          ৮২%       লািায ও গ্রীবরয কাজ চরভান। 

১৪               ৮০%           ,                           

১৫        ২৫% ১                       

 

১৬                                        
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                             ”     

 

   প্রেয়ল্পয নাভ                          :                             ”     

                                    :                                                   

3। প্রে         োর          :      /২০১7 য়ত   /২০22 ম িন্ত।                                                                                                   

4                                             : 16194.85         (2          )                                                                                                                       

5) 2020-2021                             : 1735.00         

6) 2020-2021                             : 1734.00           

7)                                                : 99.94% 

8)                                                 : 99.99% 

9) 2020-2021              / 2021                :  10026.95         

10)                                        : 61.91% 

11)                                         : 62%  

1       -   1                              : 

 

 :  :                            

     

    

1          1                   5%   

2 এোয়ডশভে োভ এডশভশনয়েটিব 

শফশডাং                  

      

                                          4        

                                    4            

                                                  

                                      

30.10%  

3 ডানাং কড  

                       

            1                                      

1             1                                     

                     

 

20%  

4 শিশনাং কড (েটন ও জুট)  

                        

            1                                      

1                                             

                    

17%  

5 শপ্রশোর কোয়াট িায  

                       

                                                   

                                                  

         

26%  

6 ওয়ােি োভ রানয়েযী  

                       

                                              1  

                                                

                       

 

10%  

7 উনশবাং কড  

                       

            1                                   

                                              

             

30%   

8 অশপা ি ডযয়ভটযী  

                       

                     4                         

                                                   

                       

 

20%   

9 স্টাপ ডযয়ভটযী (৩ তরা ) 

                        

            1                                     

                                            

42%   

10 ছাত্রাফা (6               6 

     

                                      4        

                                             

                        

40%   

11 ছাত্রীশনফা                     

     

                            4                     

        4                                            

                                

53.30%   

12                                           19%   
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13                             5%   

14                                                                5%  

15                      দ্রু                    0%   

16                               3%   

16            দ্রু                   0%  

17                  ত্ন                   0%  

18                      0%  

19                                           0%  

20                            47%  

21                             9                  25%  

22            ড         9                  15%  

23   ি                       0%  

24       

                      

                             0%  

25                             0%  

26                                                  3%  

27    :  :   ষ্ক             

                         

           

 

5%  

 

                        : 
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৭  শখ যাবর শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্বরট স্থান” প্রকল্প 

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                                         : ‘‘কখ যায়র কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, শয়রট স্থান” প্রেল্প  

                                        :                  

3। প্রে         োর                                :  জানুয়াশয,২০১৭- জুন,২০২১ (অনুয়ভাশদত) 

                                              : ১১০৩৬.৫৬ রক্ষ টাো । 

   20  -202                               : 4৮ .00রক্ষ টাো । 

   20  -202                               : 4      রক্ষ টাো ।= 

7            (%)                                : 9 .  % 

8               (% )                             : 9 % 

9  20  -202             / 202                :  68  .৮  রক্ষ টাো 

10                   (%)            : 6  7   

11                  (%)                   : 6 % 

        -                                  : 

 

     

   

                                              

1.                                              

2.                                           

3.                                     

             

                                                           

                                                           

                                                         

4.                                   

           

                                                              

                                                      

        

5.                                                             PIT           

6.                                                                                                

                                            

7.                                                                                          

                                                       

                                                           

8.                                

            

                                                        

                                                     

                                       

9.                                 

           

                                                           

                                                      

                                                       

                                                            

                                              

10.                                                                                    

                                                       

                                                             

              

11.                                     

       

                                                        

                                                        

                   -             

12.                                                                      

                    

13.                                                                                            

                                      

14.                                              
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১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ): 

 

  

 

                         

 

                

 

  

 

          

 

          

 

 

৮  শয়রট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান’’           

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                                : ‘‘শয়রট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান’’            

                               :                  

3। প্রে         োর                       :  জুরান,২০১৭- জুন,২০২১ (অনুয়ভাশদত) 

                                     : ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টাো । 

   20  -202                      : 452.00 রক্ষ টাো । 

   20  -202                      : 423.21 রক্ষ টাো ।= 

7             (%)                      : 93.63% 

8               (% )                    : 95% 

9  20  -202             / 202                :    ৮  ৮  রক্ষ টাো 

10                   (%) : 6  7   

11                  (%)            : 67% 

        -                                  : 

 

     

   

                                   

(%) 

    

1.               ৮                                         

2.                                               

3.                                 

             

                                    ৮    

4.                                     

        

                                       65%  
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5.                                                                            

  

     

6.                                                                            

       

     

7.                                                                 30%  

8.                                     

       

                                 ৮    

9.                                   

            

                                        

   

     

10.                                                               

        

     

11.                                  

       

                                       

                         

40%  

12.                                                                            

13.                                                   

      

     

14.                               

 

 

১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ): 

  

 

                             

 

 

   রারভশনযাট কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান প্রেল্প 

  

১। প্রেয়ল্পয নাভ                                 : রারভশনযাট কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান প্রেল্প 

                          :                    

3। প্রে         োর                        :        /2018            /2021 

                                      : 1  1   4         

   20  -202                      : 542.00         

   20  -202                      : 533.13         

7              (%)                     : 98.36% 

8                (%)                    : 99% 

9  20  -202              /202                 : 5080.90         

10                     (%)   : 50.74% 

11                     (%)        : 51% 

        -                                   : 

   

   

                          

(%) 

    

1.                                                                         

          

74%  
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১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ): 

  

 

             

 

           

 

 

১০  কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, শফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রেল্প। 

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                              : কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, শফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রেল্প। 

                            :                 

3। প্রে         োর                     :     /   ৮           /            

                                   :  ৮    ৮          

   20  -202                               :     .          =                                                            

   20  -202                               :     .          =                                                            

7               (%)                                :  ৮.৮ % 

8                (%)                                :    % 

9  20  -202              / 202                  :      . ৮         

10                       (%)                     :   .  %  

11                          (%)                   :   % 

        -                                  : 

2.                                                                     75%  

3.                                                                      80%  

4.                                                                         80%  

5.                                                               60%  

6.                                                               72%  

7.                                                              72%  

8.                                                                             68%  

9.                                                                             

            

15%   

10.                                                                           

                  

15%  

11.      -                                                               15%  

12.                   6                6                                 

                                                

40%  

                                        

1.                                   

2.                               

3.                           ৮   

4.                             

5.                             

6.                                
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১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ):  

 

  

 

                      

 

  

                                                                 

    শফদ্যভান ৭টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট উন বয়ন ও নতুন ৬টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট স্থান”      

 

    । প্রেয়ল্পয নাভ : “শফদ্যভান ৭টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট উন বয়ন ও নতুন ৬টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট স্থান” 

     

               : “শফদ্যভান ৭টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট 

                          

01                          

02                           

03                         

04                       

05                         

06                        

07                       

    

        ও নতুন ৬টি কটক্সটানর কবায়েনার নেটিটিউট 

 

                          

1  ত্ন                  

2                         

3                          

4                               

5                            

6                      

 

3। প্রে         োর :        /2019           /2021  

                       :    9   8 

   20  -202                      : 120.00 

   20  -202                    : 94.92 

7  20  -202                       (%) : 79.10% 

8  20  -202                      (%) : 80% 

7.                          ৮   

8.                        -                 ৮   
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9  20  -202              / 202                 : 818.48 

10                     (%) : 2.31% 

11                     (%) : 10% 

        -                                   : 

  

                                         ড                       ”      

  

১। প্রেয়ল্পয নাভ     : “                                     ড       

                   ”      

                              : ড                   

3। প্রে         োর   :     /2020        /2023   

                                    :  711 96         

   20  -202                      : 194.00        = 

   20  -202                                : 190.64         = 

7  2020-21                       (%)  : 98.27% 

8             (%)               : 00% 

9  20  -202              / 202                :  190.64         

10                     (%) : 7.03% 

11                    (%)  :  00% 

        -                                  : 

                                         

1.   ত্ন          :                                6 64 9 4 -         

                    

  

2.                   :                              89 86     -         

                   

  

3.              :                4  8  9 4   -             1         

                   77  9 4   -                                    

                                

  

4.                    :                             1 16 191 81          

                                     

  

5.           :     8    1                                             

                       

  

6.            :                                             8    1 

                                                            

                                      

  

7.             :  9  8    1                                1;        

                                                               

  

8.                    :                                            

18  7    1                                                     

                          9  9    1                             

      

  

9.            : 1:                  :                                 

                                                                 

                              

  

10.                  :                          1:                

                                   17  8    1                     

        

  

11.                  :        8    1                                  

1                                                  

  

12.                   :                    

13.                  :                    
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                                   1                        41                         9         

                   1 86 81 8 9 9                                                                   

                 -               1 84 68     -                                                      

                    

 

                          (%) ভন্তব্য 

4112202                   69.44%                            

4112314                   35.54%                            

4141101            1        0.00                         

 

 

                                                   ”     

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ     : “                                    

               ”      

                              :                      

3। প্রে         োর   :     /2020        /2023   

                                    :  467 64         

   20  -202                      : 104.00        = 

   20  -202                               : 86.14         = 

7  2020-21                       (%)  : 82.82% 

8             (%)               : 00% 

9  20  -202              / 202                :  86.14         

10                     (%)           : 3.49 

11                    (%)            :  00% 

        -                                  : 

                    14       1       1                                               9     9   4  

                                  1                        71  9                            -     

               71  9                                                                      

                                            9     9   4 -71  9           4 16 9   4                 

                            1                     4 16 9   4                                 :   

                   

 

                          (%) ভন্তব্য 

4112202                   41%                            

4112314                   51%                            

4141101            1        0.00                         

 

 

  

    ভযহুভ ইফদুয যফ তালুেদায কটক্সটানর কবায়েনার ন   টিউট ভাদাযীপুয স্থান প্রেল্প। 

             

 

: ভযহুভ ইফদুয যফ তালুেদায কটক্সটানর কবায়েনার ন   টিউট 

ভাদাযীপুয স্থান প্রেল্প। 

               

 

:             , ভাদাযীপুয      ,                ,         

                

                  :        -  21            3        

                       : 2461.47         

       -      অথ ি                : 105         

       -     অথ ি              : 72.11         

               (%) : 68.68% 

৮             (%) :  9 % 
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       -     অথ ি         /     

               

: 72.11         

                        (%) :  2.93% 

                       (%) :   % 

                1     : 100% 

 
১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয ভাস্টায প্লান (প্রস্তাশফত)              :                     

 

 

 

 

৪.২   ২০২০-২১                    : 

 

                                                           ,         

১            

 

:                                                   

       ,         

২              

 

:                 ৩৭   .   .                          

     ২.৫   .   .                                     

৩                 :      ২০১৩         ২০২১        

৪                      : ৯৮৯৫.৪৫         

৫  ২০২০-২০২১                    : ৩০২০.০০         

৬  ২০২০-২০২১                  : ২৫৫১.০০         

৭              (%) : ৮৪.৪৭% 

৮             (%) :     : ১০০% 

৯  ২০২০-২০২১            /২০২১     

           

: ৯০১১.২৬         

১০                      (%) :  ৯১.০৬% 

১১                     (%) : ১০০% 

১২  ২০২০-২০২১                

               

:  

 

                                        

35.                          

36.                            

37.                                    

38.                                

39.                                       

40.                                  

41.                                   

42.                                          

43.                                      

44.                                  

45.                   

46.                 

47.              

48.                 

49.                          

50.              ৮          

51.                                     

52.                   ৮          
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১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ):   

 

 

                    

  

????  ড. এভ এ ওয়ায়জদ শভয়া কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, ীয ঞ্জ, যাংয স্থান প্রেল্প। 

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                        :  ড. এভ এ ওয়ায়জদ শভয়া কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, ীয ঞ্জ, যাংয    

স্থান প্রেল্প। 

                             :                                                   

 । প্রে         োর                      :      /            /            

                                    :                   

       -                                 :                                                                                                

       -                                 :   ৮.           =                                                            

                (%)                               :   .  %  

৮                (%)                               :    %  

       -                 /                     :   ৮.            

                       (%)                 :   .  %  

                       (%)                  :    %  

        -                                  : 

       Avw_©K AMÖMwZ 

(%) 

ev Í̄e AMÖMwZ 

01          100%  

 

 

 

 

mgy`q KvR †kl n‡q‡Q 

02             100% 

03                           100% 

04       100% 

05                   100% 

06                        100% 

07             100% 

08                     100% 

09          100% 

10                      100% 

11           100% 

12                              100% 

13                       100% 

14                          100% 

15          100% 

16         100% 

17          100% 

18                  100% 

19                  100% 

20                 100% 

21             100% 

22              100% 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

57 

 

                 

১৩। পুতি ও র্নভ িাণ কাবজয র্স্থযর্চত্র (কযান ):   

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

   কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং ন   টিউট োশজপুয, শযাজ ঞ্জ স্থান প্রেল্প। 

 

             

 

: কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং ন   টিউট োশজপুয, 

শযাজ ঞ্জ স্থান প্রেল্প। 

               

 

:                , শযাজ ঞ্জ      ,               ,        

                

                  :                               

                       :      .           

       -                        :     .           

       -                      : 4737.75         

               (%) : 91.11% 

৮             (%) :     % 

       -                /         

           

: 10117.18         

                        (%) :  84.48% 

                       (%) :    % 

23                     100% 

24    -           100% 

25              100% 

26                       100% 

27                                 100% 

28                                  100% 

29              100% 

30                     100% 

31       100% 

32                                       100% 

33                                      100% 

34                          100% 

35              100% 

36                      100% 

37              100% 

38            100% 

39       100% 

40           100% 
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        -                             

      

:  

 

 

১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ):   

 

  

                       (        ) 

  

                       

 

                                        

1.                          

2.  এোয়ডশভে োভ প্রাশনে বফন (৬ তরা শবয়ত 6তরা)       

3.  ছাত্র র,  ৬ তরা শবয়ত 6 তরা ( ০০ ইন)        

4.  ছাত্রী র, ৬ তরা শবয়ত ৩ তরা (১০০ ইন)       

5.                    (২ তরা শবয়ত ২ তরা)       

6.  অশপা ি ডযশভটযী (৬ তরা শবয়ত ৪ তরা)       

7.  স্টাপ ডযশভটযী, (৬ তরা শবয়ত ৩ তরা)       

8.  শিশনাং কড (েটন ও জুট) (৩ তরা শবয়ত ২ তরা)       

9.  উনশবাং ও শনটিাং কড (৩ তরা শবয়ত ২ তরা)       

10.  ডানাং কড (৩ তরা শবয়ত ২ তরা)       

11.  ওয়ােি উনথ রানয়েযী (২ তরা শবয়ত ২ তরা)       

12.                        

13.               

14.        (      )       

15.                             1 8         

16.                              

17.                          

18.                                     

19.                   ৮          

20.            9 6          
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   কবারা কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান” (2য় াংয়াশধত)           

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ                                : “কবারা কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান” (2য় াংয়াশধত)            

                              :  কবারা      কবারা   

3। প্রে         োর                        :     -2014        -2021   

                                     : 10569.00          

   20  -202                               : 3  9.00          =                                                            

   20  -202                               : 2571.92                                                                      

7               (%)                                : 80.14%  

8                (%)                                : 96% 

9  20  -202              

       / 202                   : 8967.43           

10                      (%)                 : 84.84% 

11                         (%)                : 97% 

        -                                  : 

১৩। পুতি ও শনভ িাণ োয়জয শস্থযশচত্র (েোন ):   

 
 

                           
 

                                        

1                                 100%  

2                              99%  

3                                 -        99%  

4                                           98%  

5                                 -        98%  

6                                        97%  

7                                     -          99%  

8                                  -          99%  

9                                        100%  

10                               97%  

11                                         99%  

12                             100%  

13              100%  

14      100%  

15      100%  

16              (                   )  100%  

17              (          ) 99%  

18                             100%  

19       100%  

20                 100%  

21                   98%  
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                                                   : 

                          প্রাক্কশরত ব্যয় 
     

১ ২ ৩  

1.  ‘‘কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট,                       ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Textile Vocational Institute 

Jogonathpur, Sunamgonj. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

           1-   

           

             

2.  ‘‘কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট                          ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Textile Vocational Institute Nazirpur, 

Pirozpur. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

2583.38  

3.  ‘‘কুশষ্টয়া কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান’’ Establishment of Kushtia 

Textile Institute.  (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 
13150.50  

4.  ‘‘নাযায়ন ঞ্জ  কটক্সটানর নেটিটিউট স্থান’’ Establishment of  

Narayangonj Textile Institute. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 
13494.00  

5.  ‘‘   ঞ্জ  কটক্সটানর নেটিটিউট           স্থান’’ Establishment of 

Rupgonj Textile Institute, Narayangonj. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

13494.00  

6.  ‘‘কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট                          ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Textile Vocational Institute Bhandaria, 

Pirojpur. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

2937.44  

7.  “                                                   ”       

     Establishment of Kibria Gazi Textile Vocational Institute, 

Narayangonj. (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

4456.09  

8.  “                                                ”            

Establishment of Birprottik Gazi textile engineering college, 

Rupgonj.  (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 
18293.00 

 

9.  ‘‘কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট                          ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Textile Vocational Institutes Sahjadpur, 

Sirajgonj. (জুরান/21 য়ত জুন/২4) 

2729.52  

10.  ‘ ীদ সুোন্ত ফাবু কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট                ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Shahid Sukanto Babu Textile 

Vocational Institute, Gournadi  (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

2773.44  

11.  ‘‘ইেশরভা খাতুন কটক্সটানর কবায়েনার ননশস্টটিউট             ীল িে 

প্রেল্প’’ Establishment of Textile Vocational Institute, Paikgacha, 

Khulna (জুরান/21 য়ত জুন/২4) 

3050.00  

12.  ননোেয়ভন্ট  শদ কোয়াশরটি অফ কটক্সটানর এডুয়েন এন্ড শডশজটারানয়জন 

অফ শডওটি (বফয়দশে ায়তা) Enhancement the quality of Textile 

Education and Digitalization of DOT. (জুরান/21 য়ত 

জুন/২০24) 

36277.52 

 

13.  “                                                 ”       
     Establishment of Textile Vocational Institute, Tarakanda, 

Mymensing. (জুরান/21 য়ত জুন/24) 

2700.00 

 

14.                                                           ” 

           Establishment Of Sayad Ashraful Islam Textile 

Engineering College, Kishorgonj.  (জুরান/২১ য়ত জুন/২4) 

14209.03 

 

15.                                    

Establishment of textile Vocational Institute, Muktagacha 

(জুরান/21 য়ত জুন/24)) 

2700.00 

 

16.  “                                   ,      ” স্থান’’  ীল িে 

প্রেল্প। Establishment of Bangobandu Shekh  Mujibur Rahaman 

Textile Institute. Jeshore. (জুরান/21 য়ত জুন/24) 

14631.00 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

অন্যান্য  কাম িক্রভ 
 

 

৫.১                      

ফতিভায়ন ফস্ত্র শল্প  ফাাংরায়দয়য এেটি প্রধান ও দ্রুত ফধ িনীর খাত। কদয়য ফ ি বৃৎ শ্রভঘন কক্টয  ফস্ত্র শল্প 

খায়ত প্রায়  .  শভশরয়ন জনফর যাশয যুি যয়য়য়ছ (বতশয কাাে) মা কদয়য কটেন উন বয়ন রক্ষেভাত্রা, 

কপ্রশক্ষত শযেল্পনা, ৮ভ ঞ্চফাশল িেী শযেল্পনা ও রূেল্প, ২০২১ এয ায়থ মৃ্পি। ফতিভায়ন কদয় ৮201 টি 

বতশয কাাে  ও ফস্ত্র শল্প োযখানা যয়য়য়ছ। এের শল্পোযখানায ক্রভফধ িভান শফোয় ফস্ত্র অশধদপ্তয দাশয়েীর 

বায়ফ োজ েযয়ছ।                                                                  -   

                                                                                           

৮                                                   ২                 

                                                     অন্যান্য                        

                                                                               

                                         

৪        ২০২০                            -১৯                                              

                                             ২০২০”                                   

     ২০২০                             ২০২০”                

৫.১.১           ২০২০       : 

 

              ২০২০        6 1                                        ”          ২০২০” 

                               ২৪                                                        

    

 

   

   

                          

1.                                      

2.                           

3.                                     

4.                       

5.                   ৮   ৮   

         ৮    ৮   

 

          ২০২০       ৮                               ৮               

 

   

   

          

                                   

                     

                     ৮   

          ৮   



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

62 

 

 
 

৫.২ অর্ডট : 

   

২০২০-২১ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয শভাট ৮৮ টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ি র্ছর। তায ভবধ্য ৫২ টি অর্গ্রভ, ৩৬টি 

াধাযণ। 

 (অাংকমূ শকাটি টাকায়) 

অর্ডট আর্ি িডীবট 

জফাবফয াংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত অর্ডট আর্ি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ি 

াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  

৮৮ টি ২৪৮.১২৫৩ ৩০ টি ১১ ১৮.৩০৩৬ ৭৭ টি ২২৯.৯৪৩৯ 

 

৫.৩                            

                                 

     .0                                                                     

                                                          -                            

                                                                                 

                         ৮                                   -                  

                            ৮       

                                                              

     .0 .20 1                                                                       

    -                                                                               

                                                                                   

                     4                        -                                    
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                    -             -    ) 

                                                                                

   -             -                                                               

                                        -             -                            

                                                           :                            

                                                                                       

                                                              -          20-  21         

                                                                                 20-

 1                               -                                                      

                                               

 

                     

                         

                   -                                                            

                         -                                                           

                              

 

                                                   ; 

                                                  -                                  

                                                                              

                                        

 

                                          ; 

ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয েভ িেতিায়দয ভয়ধ্য য়জ তথ্য ইদান-প্রদায়নয জন্য েশভটি শবশত্তে           (এশএ, 

এনইনএ, ইযটিইন গ্রু নতোশদ) কখারা য়য়য়ছ। এছাড়াও                        -            

                                  DOT officers, DOT college, DOT institute, DOT 

Division.TVI                                          পয়র দ্রুততভ ভয়য় প্রয়য়াজনীয় তথ্য 

ইদান-প্রদান, বা ইফান অথফা কোন শিান্ত এয শফলয়য় য়জ ের েভ িেতিায়ে অফশত েযা মায় । এয়ত 

খুফ য়জ েভ ভয়য় কম কোন ফাতিা, তথ্য দ্রুত েরয়ে অফ ত েযায়নায ভাধ্যয়ভ দ্রুততায ায়থ শিান্ত গ্রণ 

েযা মায়। 

 

 )   -                              ; 

                                                                                         

                                                                -          -       

      -                                                                                 
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ঙ                                                                  ; 

                                              -       [ .  “                            

           ”                                                                         

                                                                        ৮ 

                                                                                    

    

                                       

                                                                              

                                                                            

                           Best Possible                              

 

                     -                         ; 

                       -                                                        

                                                                                 

 

   “Zoom”                    ; 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                              এন উত্তভ 

চচ িায                                      

 

   iBAS++ এ অনরানয়ন কফতন শফর দাশখর  

যোশয ইশথ িে ব্যফস্থানা  স্বেতা ও  শতীরতা বৃশিয রয়ক্ষে ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থামূয়য জন্য ভশিত 

ফায়জট ও শাফযক্ষণ িশত (Integrated Budget and Accounting System, iBAS++) চালু 

েযা য়য়য়ছ। ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয ের ইয়ন ও ব্যয়ন েভ িেতিা iBAS++ এ কফতন-বাতা শফর দাশখর েয়য 

নএপটি (EFT) প্রশক্রয়ায় কফতন-বাতা উয়ত্তারন েয়যন। ইয়ন ও ব্যয়ন েভ িেতিা েভ িচাযীয়দয কফতন-বাতা 

iBAS++                                              নএপটি(EFT)                     

                                                      অশধদপ্তয়যয শাফ াখায ইশথ িে শফর 

াংক্রান্ত োম িক্রয়ভ  শতীরতা এয়য়ছ।  

 

ঞ        -                                                             

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়য়য শনয়দ িনা অনুমায়ী                                                      

                                                      -                      

                                                                               

       -                                                                      DOT 

officer Massenger                                                                

                                          

 

ট) শযস্কায-শযেতা োমক্রিভ শনশিতেযণ;  

ফস্ত্র অশধদপ্তয প্রধান োম িারয়য় শযস্কায-শযেতা োমক্রিভ শনয়শভত তদাযশে েযা য়।  অশপেক্ষমূ, 

টয়য়রট, কস্টাযেক্ষ, াবিাযেক্ষ অন্যান্য      ঠিত েশভটিয তত্ত্বাফধায়ন শযেন বেভী দ্বাযা শনয়শভত শযস্কায 

েযা য়। পয়র ফস্ত্র অশধদপ্তয প্রধান োম িারয় ফতিভান ভয়য়য ফয়চয়য় ইয়রাশচত কডঙ্গু কযায় য ফাং শফস্তায 
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কযাধ অন্যান্য কযায় য প্রাদুবিাফ কথয়ে মুি।  ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয সুস্, ান্ত ও শযচছন ব এন েভ ি শযয়ফ 

েভ িেতিা-েভ িচাযীয়দয দাপ্তশযে োয়জ ভয়নাশনয়ফ, উৎা-উেীনা ও ভানশে শফোয় ায়তা েয়য।  

 

ঠ) ধূভানমুি এরাো কঘালণা; 

 

ফস্ত্র অশধদপ্তয প্রধান োম িারয়য়ে ধূভানমুি এরাো কঘালণা েযা য়য়য়ছ। ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয ের েভ িেতিা-

েভ িচাযী অশপেয়ক্ষ ফা অশপ প্রাঙ্গয়ণ ধূভান কথয়ে শফযত থায়ে । পয়র ফস্ত্র অশধদপ্তয প্রধান োম িারয়য় 

এেটি সুস্, সুন্দয ও স্বাস্েেয েভ ি শযয়ফ শফযাজ েযয়ছ। উত্তভ চচ িায পয়র  ভায়ীয াংখ্যা হ্রা কয়য়য়ছ।  

 

 

৫.৫     তথ্য প্রক্র্িয 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                   

                

 

                                          

                                                                                        

                                        

 

৫.৬  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা : 

 ফস্ত্র ইনন, ২০১৮ অনুমায়ী কফা জীেযয়ণয রয়ক্ষে        ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন                    ) শফশধভারা, 

২০২                                         ফস্ত্রশল্প শযদ িন শনয়দ িশো-২০২  এফাং যোশয ও কফযোযী 

কটক্সটানর শক্ষা প্রশতষ্ঠান শযদ িন শনয়দ িশো-২০২  প্রণয়ন েযা; 

                                              ; 

                                        ; 

                            ; 

                                ,     , কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং ননশস্টটিউট, োশজপুয, 

শযাজ ঞ্জ     কবারা কটক্সটানর নেটিটিউয়ট শক্ষা োম িক্রভ চালুেযণ; 

                                                 ; 

                                                                                              

                  ; 

                                                           ; 

                                                            ; 
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৫.৭ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাগবণয তার্রকা: 

   

   

                                   

                       -     

      

                          

                               -

               
০১                  

           

                       

                    

     ৮ ৮৮    

 ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com 

                      

                        

০১৭১৬৪৩৫৯৬২ 

৪৮১১৭৮৮৫ 

saifurmurad@yahoo.com 

০২  Grievance 
Redress 

System (GRS) 

                       

                   

    ৮ ৮৮    

    ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com 

                    

                           

০১৭০৮৩০২৪৩৭ 

          ৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 
০৩              

               

           

     

                   

                        

০১৭১৫৩১২৩৯৬ 
foridayesmin707@gmail.com 

             

             

০১৭১২১৪২২১৭ 

hasina.dot @gmail.com 

০৪              

     

                      

                               

                   

০১৫১৫৬৮৫৫৪৯ 

  ৫৫০১১৯৬২ 

ahasanul17@gmail.com 

                      

                        

০১৭১৬৪৩৫৯৬২ 

৪৮১১৭৮৮৫ 

saifurmurad@yahoo.com 

০৫                

     

                       

                

     ৮ ৮৮    

      ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com 

                

                 

     ০১৮১৮৮৪২৮৪৮ 

        ৮১৮৯১৩৪ 

giasuddin1384@gmail.com 
০৬              

     

                    

                   

০১৭১৫০২৭৪৪৮ 

     ৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

                         

                      

০১৭৩৭০৪২৭৩২ 

            ৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 
০৭            

     (RTA) 

                        

                   

০১৯১৮২৯৬০৬৬  

৮১৮৯৮৪৯ 

mohadeb9632@gmail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

৮১৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

০৮                

     

                        

                   

০১৯১৮২৯৬০৬৬  

৮১৮৯৮৪৯ 

mohadeb9632@gmail.com 

                    

                   

        ০১৭১৫০২৭৪৪৮ 

                          ৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

 
০৯                              

                    

০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

     ৯১১৩৪১৫ 

rajuahmed.te@gmail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

৮১৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

 
 

mailto:fiberalam@gmail.com
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                       -     

      

                          

                               -

               
১০                

      

               

                    

০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

rajuahmed.te@gmail.com 

                       

                         

০১৭৩৩৭৬২৪৮০ 

jahidulhasan.rahat45@gmail.com 

১১                                      

                   

৮১৮৯৮৪৯ 

০১৯১৮২৯৬০৬৬  

mohadeb9632@gmail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

fiberalam@gmail.com 

১২                 

             

                         

                      

০১৭৩৭০৪২৭৩২ 

      ৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

৮১৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

১৩                                     

                       

                           

০১৫১৫৬৮৫৫৪৯ 

৫৫০১১৯৬২ 

ahasanul17@gmail.com 

- 

১৪                                     

                                 

                   

   ০১৫১৫৬৮৫৫৪৯ 

   ৫৫০১১৯৬২ 

ahasanul17@gmail.com 

 
 
 
 

- 

১৫               

     

                       

                         

০১৭৩৩৭৬২৪৮০ 

jahidulhasan.rahat45@gm
ail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

৮১৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

১৬  Bangladesh 
National 
Digital 

Architecture 

                         

                      

০১৭৩৭০৪২৭৩২ 

৫৫০১১৯৬৩ 

mojammelad@gmail.com 
 

                       

                         

০১৭৩৩৭৬২৪৮০ 

jahidulhasan.rahat45@gmail.c
om 

১৭                                   

                

     ৮ ৮৮    

      ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com 

                       

                         

০১৭৩৩৭৬২৪৮০ 

jahidulhasan.rahat45@gmail.com 

১৮        

          

      

                       

                

    ৮ ৮৮    

      ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com 

                

                 

        ০১৮১৮৮৪২৮৪৮ 

            ৮১৮৯১৩৪ 

giasuddin1384@gmail.com 
১৯                                       
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                       -     

      

                          

                               -

               
০১৭৩৩৯৮৩১৫২ 

৯১১৩৭৭০ 

dotplanning@dot.gov.bd 

০১৮৪২৬৩১০১০ 

৮১২১০৯৭ 

dotplanning2014@yahoo.com 
২০                 

         

               

              

                      

                   

০১৭১৬৪৩৫৯৬২ 

৪৮১১৭৮৮৫ 

saifurmurad@yahoo.com 

                      

                       

                           

০১৫১৫৬৮৫৫৪৯ 

৫৫০১১৯৬২ 

ahasanul17@gmail.com 

২১           -

          

       

                    

                   

০১৭১৫০২৭৪৪৮ 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

               

                         

০১৯২১-৩০২৯২৮ 

৮১৮৯৮৪৯ 

fiberalam@gmail.com 

২২  Quick 
Response 

Team 

                    

                        

০১৭০৮৩০২৪৩৭ 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

                       

                

     ৮ ৮৮    

      ৯১১৩৫৪৫ 

mahfujdot@gmail.com  

 

 

৫.৮ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্যণ):  

 

প্রশক্ষণ প্রশক্ষণাথী                

  -     প্রশক্ষণ                    

      প্রশক্ষণ               

      প্রশক্ষণ - - - - 

                   ৮    
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5.                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                      :                          

                                                  

             

                         

                           

                                       

                              -                                        
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৫.১০                              
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৫.১১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন প্রর্তবফদন 

 

 

      

  

     

      

  

       

    

       

 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

[১     

      

      

       

      

১৯ [১.১] শালক 

কর্তিবযয 

র্নকট প্রাপ্ত 

আবফদন 

র্নষ্পর্ি কযা 

[১.১.১]  

শযর্জবেবনয 

আবফদন 

র্নষ্পর্িকৃত   

(%) 

 

৩.০০ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৭.৪০ 

     -

৬৫৩  

     -

৬৩৬  

১০০ ০৩.০০  

 

 

৯৪.৭০ 

 ১    

১০৮ ২    

৮৮.৬৯ 

 ৩      

৯৮ ৪থ ি) 

[১.১.২]  শভর্ন 

ছািকযবণয 

আবফদন 

র্নষ্পর্িকৃত 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৯.৭১ 

     -

১৭২০  

     -

১৭১৫  

১০০ ০৩.০০  ১০০ ১    

৯৯ ২    

৯৯ ৩     

১০১ ৪থ ি) 

[১.১.৩] 

অন্যান্য শফায 

(বযর্জবেন ও 

শভর্ন ছাি 

ব্যতীত) 

আবফদন 

র্নষ্পর্িকৃত 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৭.৪৮ 

     -৮৭৪  

     -

৮৫২  

১০০ ০৩.০০  ১০০ ১    

৯৯ ২    

৯৯.৫৮ 

 ৩     

১০০  ৪থ ি) 

[১.২        

        

          

      

       

[১.২.১  

      

        

         

 -     

      

      ২ ২৮.০২.২

০২১ 

৩১.০৩.

২১ 

২৯.০৪

.২১ 

৩১.০৫.

২১ 

৩০.০৬.২১ - - - - - 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

[১.২.২  

      

        

         

        

       

        

      

       

% ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০ ১০০ ০২.০০  ১০০ ১    

১০০ ২     

১০০ ৩   

  ১০০ ৪থ ি 

  [১.৩] ফস্ত্র র্ল্প 

কাযখানা ও 

াংর্িি 

প্রর্তিান 

র্যদ িন 

[১.৩.১] ফস্ত্র 

র্ল্প কাযখানা 

র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৬৮৩ ১০০ ০২.০০  ১৭৮ ১    

২২৮ ২     

১৬৬ ৩   

  ১১১ ৪থ ি) 

[১.৩.২] ফার্য়াং 

াউজ 

র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫০ ১০০ ০২.০০  ৮৩ ১    

১৯৮ ২  , 

৯০ ৩     

৭৯ ৪থ ি) 
[১.৩.৩       

          

     ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১১ ৯০ ০১.৮০  ০১ ১    

০৪ ২  , 

০৩ ৩     

০২ ৪থ ি) 
[২     

        

      

      

     

    

১৯ [২.১         

      

        

 

 

 

[২.১.১  

র্ফএর্ উিীণ ি 

র্যাথী 

% ৪ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৮.৮৫ ৭৮.৫ ০৩.১৪  - 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

       

    

[২.১.২] 

র্ফএর্বত 

বর্তিকৃত 

র্যাথী 

াংখ্যা ২ ৮৩৮ ৮৩৭ ৮৩৬ ৮৩৫ ৮৩৪ - ১০০ ০২.০০ 

 

 

 

       -১৯ 

     

      

          

[২.২          

      

        

[২.২.১] 

        উিীণ ি 

র্যাথী 

% ৩ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৯৯.০৭ ১০০ ০৩.০০  - 

[২.২.২] 

র্ডবলাভাবত 

বর্তিকৃত 

র্যাথী 

াংখ্যা ২ ৯৯৫ ৯৯৪ ৯৯৩ ৯৯২ ৯৯১ ৯৬৬ ০ ০  - 

[২.৩  

       

      

        

[২.৩.১  

       

উিীণ ি র্যাথী 

% ৪ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ - ১০০ ০৪.০০        -১৯ 

     

      

      -

২০২১ 

     

      

      

     

[২.৩.২] 

এএর্বত 

বর্তিকৃত 

র্যাথী 

াংখ্যা ২ ৫৬২৫ ৫৬২২ ৫৬২০ ৫৬১৮ ৫৬১৬ ৪৮৩৪ ০ ০  - 

 

  [২.৪  নতুন 

র্যা প্রর্তিান 

চালু কযা  

 

[২.৪.১  

        

       

          

           

তার্যখ ১ ০১.০৬.২

১ 

০১.০৬.

২১ 

২০.০৬

.২১ 

২৫.০৬.

২১ 

৩০.০৬.২১ ০ ১০০ ০১.০০        -১৯ 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

        

           

     

       

 

 

[২.৪.২  

             

       

      

     ১ 

 

 

১ ০ ০ ০ ০ ০১ ১০০ ০১.০০  - 

[৩       

       

         

        

  

       

১৮ [৩.১] চালু র্যা 

প্রর্তিানমূ 

র্যদ িন 

[৩.১.১] 

শটক্সটাইর 

কবরজ 

র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০৫ ৮০ ০১.৬০  ০১ ১    

০৩ ২     

০১ ৩     

০ ৪থ ি) 
[৩.১.২] 

শটক্সটাইর 

ইনর্স্টটিউট 

র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ২ ৭   ৫ ৪ ৩ ০৪ ৭০ ০১.৪০  ০১ ১    

০৩ ২    

০ ৩     

০ ৪থ ি) 
[৩.১.৩] 

টির্বআই 

র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ২ ৪১ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ২০ ০ ০  ০২ ১    

১৫ ২    

০৩ ৩     

০ ৪থ ি) 

 

 
  [৩.২] 

পরাপবরয 

র্বর্িবত শযা 

প্রর্তিানবক 

পুযস্কায প্রদান 

[৩.২.১] 

পুযস্কায প্রাপ্ত 

শটক্সটাইর 

কবরজ 

তার্যখ ২ ২৮.০২.২

১ 

৩১.০৩.

২১ 

২৯.০৪

.২১ 

৩১.০৫.

২১ 

৩০.০৬.২১ ২৪.০২.২১ ১০০ ০২.০০  - 

[৩.২.২] 

পুযস্কায প্রাপ্ত 

শটক্সটাইর 

তার্যখ ২ ২৮.০২.২

১ 

৩১.০৩.

২১ 

২৯.০৪

.২১ 

৩১.০৫.

২১ 

৩০.০৬.২১ ২৪.০২.২১ ১০০ ০২.০০  - 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

ইনর্স্টটিউট 

[৩.২.৩] 

পুযস্কায প্রাপ্ত 

টির্বআই 

তার্যখ ২ ২৮.০২.২

১ 

৩১.০৩.

২১ 

২৯.০৪

.২১ 

৩১.০৫.

২১ 

৩০.০৬.২১ ২৪.০২.২১ ১০০ ০২.০০  - 

  [৩.৩] টির্বআই 

এয জন্য Need 

Based 

Curriculum 

প্রণয়ন প্রস্তাফ 

শপ্রযণ 

[৩.৩.১] 

কার্যকুরাভ 

প্রণয়বনয জন্য 

শস্টক 

শাল্ডাযবদয 

াবথ বা 

আবয়ার্জত 

াংখ্যা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ০২ ১০০ ০৩.০০  ০ ১    

১ ২    

০১ ৩     

০ ৪থ ি)  

[৩.৩.২  

         

          

           

      ৩ ৩১.০৫.২

১ 

৩০.০৬.

২১ 

০ ০ ০ ২০.০৫.২১ 

 

 

১০০ ০৩.০০  - 

    

         

         

      

     

       

          

    ; 

            

           

             

         

             

     ১] খড়া 

কপ্রশযত 

 

 

 

তাশযখ   ৩১.০৮.২০

২০ 

      

   

২৯.১০

.২০ 

৩০.১১.

২০ 

৩১.১২.২০ ১৬.০৮.২০ ১০০ ০২.০০  ১  

         

     

১৬.০৮.২০

২০ 

[৪.২] ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয 

(কভ িকতিা 

কভ িচাযী) 

র্নবয়াগ র্ফর্ধয 

চূিান্ত খিা ফস্ত্র 

ও াট 

ভন্ত্রণারবয় শপ্রযণ 

[৪.২.১  

             

          

      

      ২ ৩০.০৯.২০

২০ 

২৯.১০.

২০ 

৩০.১১

.২০ 

৩১.১২.

২০ 

৩১.০১.২১ ২৯.০৯.২০ ১০০ ০২.০০  ১  

         

     

২৯.০৯.২০

২০ 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

  [৪.৩  

         

       

            

     

[৪.৩.১  

       

       

       

      ২ ৩০.০৭.২০     ৮ 

   

৩০.০

৯.২০ 

২৯.১০.

২০ 

৩০.১১.২০ ২১.০৭.২০ ১০০ ০২.০০  ১  

         

     

২১.০৭.২০

২০ 

[৪.৪          

        

          

         

[৪.৪.১  

        

          

       

      ১ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.

২১ 

৩১.০

৩.২১ 

২৯.০৪.

২১ 

৩১.০৫.২১ ৩১.০১.২১ ১০০ ০১.০০  ৩  

         

     

৩১.০১.২০

২১  

[৪.৪.২  

           

            

      ১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.

২১ 

২৯.০৪

.২১ 

৩১.০৫.

২১ 

৩০.০৬.২১ ২৮.০২.২১ ১০০ ০১.০০  ৩  

         

     

২৮.০২.২০

২১ 

 

 

  [৪.৫          

          

         

[৪.৫.১     

           

        

          

       

      ১ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.

২১ 

৩১.০

৩.২১ 

২৯.০৪.

২১ 

৩১.০৫.২১ ২৯.০৯.২০ ১০০ ০১.০০  ১  

         

     

২৯.০৯.২০

২০ 

[৪.৫.২     

            

        

          

       

      ১ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.

২১ 

৩১.০

৩.২১ 

২৯.০৪.

২১ 

৩১.০৫.২১ ৩০.১২.২০ ১০০ ০১.০০  ২  

         

     

৩০.১২.২০

২০ 
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 (Activities) 
 

         

    

(Performan
ce 

Indicator) 
 

    

(Unit) 
 

          

          

(Weight of 
Performan

ce 
Indicator) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

       

     

     

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ     

    

         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১      

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয শকৌরগত উবেেমূ 

[৪.৬       

          

        

         

[৪.৬.১       

          

     ২ ২১ ১৮ ১৫ ১৩ ১২ ১২ ৬০ ০১.২০  ০৪ ১    

০৩ ২    

০৩ ৩     

০২ ৪থ ি) 

[৫]    

    

      

    

         

৭ [৫.১]       

         

    

[৫.১.১      

       

াংখ্যা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ৪ ১০০ ০৩.০০  - 

[৫.২]     

        

[৫.২.১      

          

াংখ্যা ৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৪ ১০০ ০৪.০০  ০৪ ১    

০৪ ২    

০৬ ৩     

০ ৪থ ি) 

           ৬৪.১৪ 
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                                   ২০২০-২১  

        

     

        

       

    

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

(Weight    

of  PI) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

                  

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২    ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

[১]        

        

         

  

           

         

১০ [১.১] ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন  চুর্ি 

(এর্এ) ফাস্তফায়ন 

 

[১.১.১] এর্এ’য 

কর বত্রভার্ক 

প্রর্তবফদন 

ওবয়ফাইবট 

প্রকার্ত 

 

     ২ ৪ - - - - ০৪ ১০০ ০২.০০  

 

 

  

০ ১    

০১ ২    

০১ ৩     

০২ ৪থ ি) 

[১.১.২] এর্এ 

টিবভয ভার্ক বা 

অনুর্িত 

     ১ ১২ ১১ - - - ১২ ১০০ ০১.০০  ০২ ১    

০৪ ২    

০৩ ৩     

০৩ ৪থ ি) 

[১.২]       /          

                

               

[১.২.১]  

             

      

     ২ ৪ ৩ ২ - 

 

  

- ০২ ৮০ ০১.৬০  ০ ১    

০২ ২    

০ ৩     

০ ৪থ ি) 

  [১.৩] অর্ববমাগ প্রর্তকায 

ব্যফস্থা       

         /          

         

[১.৩.১] 

             

        

     ১ ৪ ৩ ২ - -    ১০০ ০১.০০  ০ ১    

০২ ২    

০ ৩     

০২ ৪থ ি) 

[১.৪] শফা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত র্ফলবয় 

শফাগ্রীতাবদয 

অফর্তকযণ 

[১.৪.১] 

             

        

     ২ ৪ ৩ ২ - - ০৪ ১০০ ০২.০০  ০ ১    

১ ২    

০২ ৩     

০১ ৪থ ি) 

[১.৫]           

               

                

                   

     

[১.৫.১]         

              

     ২ ৪ ৩ - - - ০৪ ১০০ ০২.০০  ০ ১    

০১ ২    

০১ ৩     

০২ ৪থ ি) 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

(Weight    

of  PI) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

                  

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২    ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

[২] 

          

         

       

          

    

৯ [২.১] ই-    ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই- নর্থবত 

শনাট র্নষ্পর্িকৃত 

% ২ ৮০       - -    ৮  ৮০ ০১.৬০  ৬০.১৬ ১    

৭৪.০১ ২    

৬০.৭৮ ৩   

  

৪৮.৬২ ৪থ ি) 

[২.২] র্ডর্জটার শফা 

চালু    

[২.২.১] একটি 

নতুন র্ডর্জটার 

শফা চালু   

তার্যখ ২ ১৫.০২.২০২১                            -          

  

১০০ ০২.০০  ১           

     

১১.০৯.২০২০ 

[২.৩] শফা র্জকযণ [২.৩.১]     

            

        

         

তার্যখ ২ ২৫.০২.২০২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২০২১ ২৫.০৬.২০২১ - ১৫.১০.২০ ১০০ ০২.০০  ২           

     

১৫.১০.২০২০ 

[২.৪] কভ িচাযীবদয 

প্রর্যণ প্রদান 

[২.৪.১]       

            

              

জনঘন্টা ১             - ৬৭ ১০০ ০১.০০  ১৬ ১    

২৪ ২    

০৭ ৩     

২০ ৪থ ি) 

[২.৪.২] ১০ভ শগ্রড 

ও তদুর্ধ্ি প্রবতযক 

কভ িচাযীবক এর্এ 

র্ফলবয় প্রদি 

প্রর্যণ 

জনঘন্টা ১     - - - ০৬ ১০০ ০১.০০  ০২ ১    

০২ ২    

০ ৩     

০২ ৪থ ি) 

  [২.৫]                

             

[২.৫.১]        

            

   /     

               

             

               

     ১ ১ - - - - - - -   

[৩]       

      

         

     

৬ [৩.১] ফার্ল িক ক্রয় 

র্যকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় 

র্যকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পার্দত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮  - - ১৯.০৮ ০ ০  ০.৫৩ ১    

২.৪৩ ২     

১.১২ ৩     

১৫ ৪থ ি) 
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কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

(Weight    

of  PI) 

                  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY: 2020-21) 

                  

     

       

     

       

     

       

     

    

অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ অাধাযণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২    ১৩ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক শকৌরগত উবেেমূ 

[৩.২] ফার্ল িক উন্নয়ন 

কভ িসূর্চ (এর্ডর্)/      

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফার্ল িক 

উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

(এর্ডর্)/      

ফাস্তফার্য়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮  

 

 

  

- - ৮৮.৫৫ 

      -

৮৮.৪৮% 

     

     -

৮৮.৬১  

৭৫ ০১.৫০ 

 

 

 

 ১১.৬২ ১    

১৭.৮১ ২     

৯.৩৯ ৩     

৪৯.৭৩ ৪থ ি) 

  [৩.৩] অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্ি  কাম িক্রবভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] র্ত্রযীয় 

বায় উস্থাবনয 

জন্য ভন্ত্রণারবয় 

প্রস্তাফ শপ্রর্যত 

% 

 
 

১ ৮০ ৭০    ৫০  ৫২.৬৩ ৭৫ ০.৭৫  ৫২.৬৩ ১    

০ ২    

০ ৩     

০ ৪থ ি) 

 

[৩.৩.২] অর্ডট 

আর্ি র্নষ্পর্িকৃত   

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  ২৪.০২ ৭৫ ০.৭৫  ০ ১    

০ ২    

১৭.০২ ৩   

  ০৭ ৪থ ি) 

[৩.৪] স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পর্িয তার্রকা প্রস্তুত 

ও ারনাগাদকযণ 

[৩.৪.১] স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পর্িয 

তার্রকা প্রস্তুতকৃত 

এফাং ারনাগাদকৃত 

তার্যখ ১ ১৫.১২.২০২০                   

 

 

 

 

  

- -          ১০০ ০১.০০  ২           

     

    -

১৭.১১.২০২০ 

     -

১৫.১২.২০২০ 

           ২১.২০   

         ৮৫.৩৪   
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৫.১২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাবদয নাভ দফী ও শমাগাবমাবগয নম্বয:  

৫.১২.১ প্রধান কাম িারয়: 

 
[ 

ক্র:নাং নাভ ও দফী াখাযনাভ         -     ছর্ফ 

১ শভাঃ নুরুজ্জাভান 

ভার্যচারক (অর্তর্যি র্চফ) 
 

 

৯১৩৮৬৬১ 

dg@dot.gov.bd 

 

             

শযচারে (যুগ্নশচফ) 

     

 

৫৫০১২৭৪০ 

directoradmndot@gmail.c

om 

 

    :               

শযচারে (উশচফ) 

   ০১৭১১৮০৪৬১৬ 

md.khansas@gmail.com 

 
২                     

র্যচারক (উর্চফ)  

          

     

৫৫০১২৩০৩ 

hossain120668@gmail.com 

 

                 

র্যচারক (উর্চফ) 

            ০১৭১৫৮৬৭৪০১ 

hosnaarab763@gmail.com 

 
৩ শভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

ফাস্তফায়ন াখা 

 

৯১১৬৩৮৫ 

salam.motj@gmail.com 

 

৪ শভা: াইফুয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

প্রান াখা 

 

এভআইাখা 

 

৯১১৪২০৯ 

saifurmurad@yahoo.com 
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৫ শভাাম্মদ আরভ শযজা 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা ও 

উন্নয়ন 

৯১১৩৭৭০ 

ddplanning@dot.gov.bd 

 

৬ শভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (প্রান) 

জর্য ও 

র্যাংখ্যান 

৮১৮৯০১৪ 

ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

 

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, আবু াদাত াবয়ভ 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যকল্পনা াখা ৫৫০১৩২০৩ 

dotplanning2014@yah

oo. 

com 

 
 

১১ ভাবদফ কুভায শদফনাথ 

উ- র্যচারক (কার্যগর্য) 

এভআই াখা 

 

৯১১৯৮৩৭ 

mohadeb29@yahoo.co

m 

 

                   

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

         ০১৭১৮৪৮৮৩৬১ 

mahfujurrahman58@yaho

o.com 

 

১৩ যাজু আবভদ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য) 

              55013927 
rajuahamed.te@gmail.com 
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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 

 

 

১৬ পর্যদা ইয়াছর্ভন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

র্যা াখা 

 

৫৫০১২১৬৬ 

foridayesmin707@gmail. 

com 
 

 

১৯           

োশয শযচারে (োশয শয) 

র্যা াখা 

 

 

  -৮ ৮ ৮   

fiberalam@gmail.com 

 

 

২০    :              

োশয শযচারে (োশয শয) 

র্যকল্পনা াখা 

 

 

         ৮  
jahidulhasan.rahat45@gmail.

com 

 

 

২১    :            

োশয শযচারে (োশয শয) 

              

            

kabirfaisal05@gmail.com 

 

 
২২                

         

           ০১৫১৫৬৮৫৫৪৯ 

ahasanul17@gmail.com 

 
                    

                         

                  -       

m.monirulislam5792@gmail

.com 
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২৪    :                 

                         

             ০১৯৮১২২৪০৯০ 
hossaindelowar6552@gma

il.com 

 
২৫               

                         

          ০১৮৬৫৩৮১৮৬৮ 

ghoshsubrata1909@gmail.

com 

 
২৬                

                         

           ০১৭৪৩২৭৮৫০৯ 

mrittunjoymbstu@gmail.c

om 

 

 

৫.১২.২ প্রকল্প র্যচারকগণ: 

ক্র:নাং নাভ ও দফী প্রেয়ল্পয নাভ কমা ায়মা  

1.               

                     

কখ কযানা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, 

ক াার ঞ্জ স্থান ীল িে প্রেল্প 

01718554404 

2.  কখনচান 

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

(অ: দা:) 

কবারা কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান ীল িে 

প্রেল্প 

    ৮-৮ ৮    

3.  কভা: ইব্দুয যভান 

উ-শযচারে (প্রান) ও প্রেল্প   

শযচারে (অ: দা:) 

কখ যায়র কটক্সটানর ননশস্টটিউট, ভাদায ঞ্জ, 

জাভারপুয স্থান ীল িে প্রেল্প 

     -   ৮৮  

4.  কভা: ইব্দুয যশেফ 

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

ড. এভ. এ. ওয়ায়জদ শভয়া কটক্সটানর 

নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, ীয ঞ্জ, যাংপুয স্থান 

ীল িে প্রেল্প 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

5.                 

                     

কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, 

কভরান্দ, জাভারপুয স্থান ীল িে প্রেল্প 

01816713285 

6.  কভা: ইব্দুয যশেফ 

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

ীদ  োভরুজ্জাভান কটক্সটানর ননশস্টটিউট, 

ভান্দা স্থান ীল িে প্রেল্প, নও াঁ 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

7.  কভা: াাদাত কায়ন 

শযচারে (            ) 

ও প্রেল্প  শযচারে (অ: দা:) 

কফ ভ ইশভনা ভনসুয কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং 

ননশস্টটিউট, োশজপুয, শযাজ ঞ্জ স্থান ীল িে 

প্রেল্প 

    -৮      

8.                       

                     

সুনাভ ঞ্জ কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান ীল িে 

প্রেল্প 

01913384104 
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9.               

                     

পশযদপুয কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান ীল িে 

প্রেল্প 

01718554404 

10.  কভা: ানপৄয যভান 

উ-শযচারে (োশয শয) ও 

প্রেল্প  শযচারে (অ: দা:) 

শয়রট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান ীল িে 

প্রেল্প 

     -       

11.         -     

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

 কখ যায়র কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, 

শয়রট স্থান ীল িে প্রেল্প 

01911652565 

12.  কভা: ইাদ উল্যা 

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

রারভশনযাট কটক্সটানর ননশস্টটিউট স্থান 

ীল িে প্রেল্প 

     -       

13.  শভয কুভায শফশ্বা 

উ-শচফ ও প্রেল্প শযচারে 

কখ াশনা কটক্সটানর নশঞ্জশনয়াশযাং েয়রজ, 

শফচয, ভাদাযীপুয স্থান ীল িে প্রেল্প 

     -       

14.  কভা: ভাবুবুর নরাভ 

যুগ্মশচফ ও প্রেল্প শযচারে 

শফদ্যভান ৭টি কটক্সটানর কবায়েনার 

ননশস্টটিউয়টয উন বয়ন ও নতুন ৬টি কটক্সটানর 

কবায়েনার ননশস্টটিউট স্থান ীল িে প্রেল্প 

     - ৮     

 

 

 

৫.১২.৩ র্ফবাগীয় কাম িারয়: 

 

                              -                        

01. এ.য়ে.এভ যাশজবুয যভান 

উ-শযচারে (োশয শয) 

                 , 

     

dotddofficedhaka@gmail.com          ৮  

02.  .  .  .            

  -        (   :   :) 

                 , 

      

dot.chittagongdiv@gov.bd 01775457778 

03.                

  -        (    :) 

                 , 

        

ddrajtex@gmail.com 01781339889 

04.                 

উ-শযচারে (োশয শয) 

                 , 

     

ddkhulna@dot.gov.bd 01618665636 

 

 

   

৫.১২.৪ শজরা কাম িারয়: 

                              -                        

01.                 

       ( :   :) 

              , 

      

adpabna@gmail.com             

02.    :             

       ( :   :) 

              , 

        

selimbadsha1974@gmail.com 01726119769 

03.                

       ( :   :) 

               

       

tvi-gazipur@gmail.com 01818388649 

04.    :           

               (       ) 

               

         

aptabuddin1@gmail.com  01          

05.    :           

       ( :   :) 

               

        

narsinditvi@gmail.com 01790259620 
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                            -                        

01.         :                

  :   :  

                

                 

Pabtec2006@gmail.com 01686907490 

02.                

             

     

  :   :  

                       

                             

        

arste_barisal@yahoo.com 0172796430  

03.                  

      

    

   :   :  

                        

           

btec.bd@gmail.com 01818817026 

04.               

      

     

  :   :  

                

                

Tex-

collegectg@yahoo.com 
01678060899 

05.          :        

      

     

  :   :  

                        

                      

jtectextile@gmail.com 01552475976 

06.          :     

     

     

  :   :  

                           

                            

dmawmtecrangpur@gmail.

com 
01714697320 

07          :         

       

     

  :   :  

                     

                  

btec.gov.bd@gmail.com 01733192418 

08                       

  :  :  

                              

               

nayanghosh@gmail.com 01915801358 

                   :  :                                

                      

rajuahamed.te@gmail.com 01739689639 

 

 

৫.১২.৬  শটক্সটাইর ইনর্স্টটিউট: 

                            -                        

01.                           :   :          

                         

textileinstitutectg@gmail.com 01715582908 

02.                       

       

      :   :                    

          

texinstang@gmail.com 01674067134 

03.                              :   :                      

        

natoretextile@gmail.com 01712187148 

04.         :                   :   :                  

             

Principal2016@gmail.com 01712560957 

05.                           :   :                  

                   

         

mafthum@gmail.com 01713068999 

06.                            :  :               

                   

                       

Sarsti.gournadi@yahoo.com 01715812915 

07.                      

       

      :  :                        textileinstitutekhulna@gmail.

com 

01618665636 

08    :                        :  :                      saidurrahman2753@gmail.co

m 

            

09    :                 :  :                        

             

uzasad9@gmail.com 
   ৮    ৮৮  

10                      :  :                 

           :         

                

sohrabtexbd@gmail.com       ৮ ৮   

 

৫.১২.৫ শটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 

 

 

mailto:uzasad9@gmail.com
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৫.১২.৭ শটক্সটাইর শবাবকনার ইনর্স্টটিউট :  

                                                     ,               (                   ) 

  

           

                            -                        

01.                             :  :                         tvimizmizi13@gmail.com 01814300086 

02.                                                      tvimunshi@gmail.com 01718068999 

03.                 

   

                    

                     

tvimkj77@gmail.com 01712027403 

04.                 

     

               :   :                           mujammedot@gmail.com 01710497108 

05.                

     

         :  :                     tvisreepur19@gmail.com 01818388649 

06.         :       

      

               :   :                            

       

faridpurtvi@gmail.com 01717284063 

07.              

             

                                       

  

tvi.keshorganj@gmail.com 01917002702 

08.              

               

                                   tvi_bakshigonj@yahoo.com 01727280869 

09.                                                           tvinarsindi15@gmail.com 01790259620 

10.                                                   tvimadar@gmail.com 01557245349 

11.                

            

                                          kotaliparatvi@gmail.com        ৮৮ ৮ 

12.                 

      

                                      tvikalihati@gmail.com 01712249195 

  

13.         :       

     

         :   :                          Kabirkhan74018@gmail.com 
01717070872 

  

  

  

  

           

                            -                        

01.                   

       

                                    

             

tvikhulna@gmail.com 01712993440 

02.                

         

                      ৮              

                       

supertvijhalakati@yahoo.co

m 

  ৮         

03.                                              

               

tvijessore@gmail.com 01795595032 

04.                                                          tvikushtia@gmail.com 01716806531 

05.                  

    

                                     

         

tvipirojpur@gmail.com 01741342018 

06.                 

       

         :  :                        tvibarguna@gmail.com 01743916798 

07.                   

     

               :  :                         gov.tvigala@gmail.com 01714933782 

08.                                                        tvisuperbagerhat@gm

ail.com 

01738061250 

 

 

 

 

 

mailto:Kabirkhan74018@gmail.com
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                            -                        

01.                                                        tvicomilla@yahoo.com             

02.                                      : 

  :  

                  

              

laxmipurtvi@gmail.com 01710105808 

03.                                    : 

  :  

               -       tviakhaura@gmail.com 01739048064 

04.                    

      

                                    

                 

saifurrtex@gmail.com 01818727599 

05.                          :  :                    tvicoxsbazar@gmail.com 01748783509 

06.                                :   :                        tvikhagarachari@gmail.com 01820306801 

07.                                                          

              ঙ     

Rangamatitvi@gmail.com 01712883500 

08.                                                              Tvinoa2006@gmail.com 01721046173 

09.                             :   :                          

             

bandarbantvi@gmail.com 01819087776 

  

              

                            -                        

01.                     

      

                                 tvinaogaon21081@gmail.com 01717702167 

02.                     

     

                              

                   

tvigaibandh@gmail.com 01911539745 

03.           :                                                 

             

tvi.chapai@gmail.com 01750233428 

04.                                                

                 

tvi_shahzadpur@yahoo.com 01719436125 

05.                  

       

         :  :                           tvi_thakur@yahoo.com 01719511841 

06.                                                    tvi_birampur@yahoo.com 01714697324 

07.                    

       

         :  :                      tvijummapara@gmail.com 01712308875 

08.                                               supertvibogra@yahoo.com 01718690909 

09.                    

     

                                       tvi_raj@yahoo.com,             

10.                 

      

         :  :                   

            

tviishurdi@gmail.com 01711579610 

11.                     

     

                                      natoretvi@gmail.com 
01712152924 

  

 

 

 

 

 

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

     

                   

   

    

                      

     

                          

 

                   

                

           

       

        

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.        

      

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র 

 ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা,  

২০২১ এয নমুনা পযভ- 2);   (খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প  (শনফন্ধন ও 

ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ এয পযভ-১;  ( ) ারনা াদ কেড 

রানয়ে-এয পয়টােশ;  (ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঙ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড অোটি িেোর অপ 

এোয়াশয়য়ন এফাং াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ । 

অাংীদাশয  প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ  (চ) োযখানায 

জশভয ভাশরোনা ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা 

বাড়াকৃত নয়র বাড়ায চুশিনাভা- এয পয়টােশ;  (ছ) ফহুতর বফন নয়র 

ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয দস্যভূি কোন 

নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; (জ)               

কভশনাশযয়জয তাশরো (কভশনাশযয়জয নাভ, াংখ্যা, মূল্য);  (ঝ) ব্যাাংে 

েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;  (ঞ)            

                                                   ;         

                                                ;           

                                                            

                                        ;                   

                                                               

                                         ;                   

                                                     

               ;    প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র ারনা াদ পায়ায রানয়ে- 

এয পয়টােশ;  (ত) ফস্ত্রশল্প স্থায়নয অনুকূয়র শযয়ফ অশধদপ্তয  

েতৃিে প্রদত্ত অফস্থান ত ছাড়য়ত্রয পয়টােশ। ;(থ) তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয 

চারায়নয মূরেশ। 
 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’ 

                      

      

                        

(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬)     

                     1  

                   - 

            1            

                      

10,000/-                  

                      

              25,000/-  

                         

          1             

           -      

 ঙ          1        

               - 

1,00,000/-      

              

২০         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২. র্ফদ্যভান 

র্নফন্ধন 

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প  

(শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

 ২০২১ (নমুনা পযভ- 2); (খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ পযভ-২; ( ) ারনা াদ কেড রানয়ে-এয 

পয়টােশ; (ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;  (ঙ)  শরশভয়টড 

কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড অোটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং 

াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ । অাংীদায প্রশতষ্ঠান নয়র 

অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

(চ) োযখানায বফন ফা কয়ডয অশস্তে থাো াংক্রান্ত প্রভাণে (োযখানায 

াননয়ফাড ি াংফশরত ছশফ) থাশেয়ত নয়ফ; ছ) োযখানায জশভয ভাশরোনা 

ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা বাড়াকৃত নয়র বাড়ায 

চুশিনাভা- এয পয়টােশ; জ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, 

ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয দস্যভূি কোন নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয 

উযুিতায নদ; (ঝ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;  

ঞ)                                                          

     ;                                                       ; (ঠ) 

                                                                  

                                        ;                  

                                                               

                                         ;                    

                                                             

       ; (ণ) স্থানীয়বায়ফ ক্রয়কৃত কভশনাযীয়জয তাশরো(প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড); 

(ত) ইভদাশনকৃত কভশনাযীয়জয তাশরো (ব্যাাংয়েয 

 প্যায়ড ব্যাাংে েতৃিে প্রতেশয়ত);    েরোযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদ িন অশধদপ্তয  

েতৃিে অনুয়ভাশদত কর-ইউট প্লান ও পোক্টযী রানয়ে-এয পয়টােশ; 

    ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ;  

(ধ) শযয়ফ ত ছাড়য়ত্রয পয়টােশ;   

    তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) 

াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’ 

                      

                         

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                         

1                     - 

            1            

                      

10,000/-                  

                      

              25,000/-  

                         

          1             

           -      

 ঙ          1        

               - 

1,00,000/-               

     

২০ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. প্রস্তার্ফত 

র্নফন্ধন 

নফায়ন  

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প  

(শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ- 2);  

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-3; ( ) ারনা াদ কেড রানয়ে-এয পয়টােশ; (ঘ) ারনা াদ 

ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;  ঙ  শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড 

অোটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয 

পয়টােশ । অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ;(চ) 

োযখানায জশভয ভাশরোনা ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা 

বাড়াকৃত নয়র বাড়ায চুশিনাভা এয পয়টােশ; (ছ) ফহুতর বফন নয়র 

ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয দস্যভূি কোন নশঞ্জশনয়ায 

েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; (জ) কভশনাশযয়জয তাশরো  

(কভশনাশযয়জয নাভ, াংখ্যা, মূল্য);  (ঝ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায  

প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; (ঞ) প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র ারনা াদ পায়ায রানয়ে- 

এয পয়টােশ; (ট) ফস্ত্রশল্প স্থায়নয অনুকূয়র শযয়ফ অশধদপ্তয েতৃিে প্রদত্ত 

অফস্থান ত ছাড়য়ত্রয পয়টােশ। ;(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ 

(য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১৫ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

৪.        

      

      

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ- 2);  (খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও 

ওয়ান স্ট াশবি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ পযভ-৪;  ) ারনা াদ কেড রানয়ে- 

এয পয়টােশ; (ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

ঙ) োযখানায জশভয ভাশরোনা ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ 

ফা বাড়াকৃত নয়র বাড়ায চুশিনাভা-এয পয়টােশ (চ) স্থানীয়বায়ফ ক্রয়কৃত 

কভশনাযীয়জয তাশরো (প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড); ছ) ইভদাশনকৃত কভশনাযীয়জয 

তাশরো (ব্যাাংয়েয প্যায়ড ব্যাাংে েতৃিে প্রতেশয়ত); (জ) েরোযখানা ও প্রশতষ্ঠান 

শযদ িন অশধদপ্তয েতৃিে অনুয়ভাশদত কর-ইউট প্লোন ও পোক্টযী রানয়ে-এয 

পয়টােশ; (ঝ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি, ফাাংরায়দ 

(ইননশফ)-এয দস্যভূি কোন নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; 

(ঞ) ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ; (ট) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে 

স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;                             ; 

(ড) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) 

াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                 

১৫ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. র্নফন্ধন নদ 

াংবাধন 

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

    প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ- 2);  

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ পযভ-৫; 

( ) নয়দয পয়টােশ                 ; 

(ঘ) োযখানায় াংস্থাশত মন্ত্রাশতয তাশরো; 

(ঙ) শযচারনা ল িয়দয বায োম িশফফযণী;  

(চ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

(ছ) নদ াংয়াধন াংক্রান্ত প্রভাণে (প্রয়য়াজয়ন ইরাদা ো য়জ 

উয়িখ েযা মানয়ফ);  
 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড 

নাং-1-৪১ 

31-0001-1816) াংক্রান্ত 

কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

 

১৫ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

৬.        

    

       

            

           

           

          

              

      

               

            

ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ- 2);  

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান 

 স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ পযভ-৬; 

( ) নয়দয পয়টােশ           ; 

(ঘ) শযচারনা ল িয়দয বায োম িশফফযণী (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র); 

(ঙ) াধাযণ ডায়য়শযয পয়টােশ;  

(চ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং- 

1-৪১31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 
 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ২ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                 

০৭ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

৭.        

      

          

            

           

           

          

              

      

               

            

 ) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান  

স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ- 2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট  

াশবি কেন্দ্র) শফশধভারা, ২০২১ পযভ-৭; (অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট 

াশব ি এয কডক্স নয়ত পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ) ( ) ারনা াদ কেড 

রানয়ে-এয পয়টােশ; (ঘ) ারনা াদ ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

    (ঙ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড অোটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন 

এফাং াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ । অাংীদাশয 

    প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ (চ) োযখানায জশভয ভাশরোনা 

ম্পশেিত খশতয়ায়নয াটি িপানড েশয পয়টােশ ফা বাড়াকৃত নয়র 

 বাড়ায চুশিনাভা- এয পয়টােশ; (ছ) উয়দ্যািায প্যায়ড শল্প উয়দ্যািায়দয নাভ 

ঠিোনা, দফী ও জাতীয়তায শফফযণ; (জ)                     

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’              

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                 

০৩ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কভশনাশযয়জয তাশরো; (ঝ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায  

প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; (ঞ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড 

নাং-1-৪১31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

(ঞ)                                           

                     ;                                             

                                                        

                    ;                                             ; 

                                                   

                                     ; 

(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) 

াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

 

৮.            

      

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

   প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (পযভ-২২); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ (অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত পভ িটি 

 শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

                                 ; 

                                  ; 

                         ; 

                                                       ;  

                                                ; 

                              ; 

 ঞ                                                               

                                 ; 

         -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১31-0001-1816) 

াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

(ঠ) ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয কক্ষয়ত্র 

বফয়দশে উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয এনেোয়ভন্ট াটি িশপয়েট -এয পয়টােশ; 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                

২০ ০০০ -            

                  (১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)      

                     

       

           যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ড) কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয  জন্য কমৌথ  

শফশনয়য়া  (joint venture) াংক্রান্ত চুশিয়ত্রয 

 তোশয়ত পয়টােশ; 

৯.            

      

      

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

   প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (পযভ-২২); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-৯ (অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

                                 ; 

                                  ; 

 ঙ                                                     ; 

                                                       ;  

                                                ; 

                              ; 

                                                                 

   ; 

    ১০০% বফয়দশে শফশনয়য়ায়  ফা কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয কক্ষয়ত্র 

বফয়দশে উয়দ্যািা ফা উয়দ্যািা য়ণয এনেোয়ভন্ট াটি িশপয়েট -এয পয়টােশ; 

(ঠ) কমৌথ শফশনয়য়ায়  স্থাশত ফস্ত্রশয়ল্পয  জন্য কমৌথ  

শফশনয়য়া  (joint venture) াংক্রান্ত চুশিয়ত্রয 

 তোশয়ত পয়টােশ; 

(ড)      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১ 

31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ৫ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১৫ কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১০. ১ভ এডক 

ইোর্েয়ার 

ইভবাট ি 

শযর্জবেন 

াটি ির্পবকট 

            

           

           

          

              

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-10 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

১২  কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(র্ল্প আই 

আয র্) 

জাযীয 

সুার্য 

        

        

        

               

            

( ) চারায়নয পয়টােশ-৩টি; 

(ঘ) ইভদানীতব্য োঁচাভায়রয H.S Code  তাশরো; 

(ঙ) ইভদাশনকৃত ফা ক্রয়কৃত কভশনাযীয়জয তাশরো শনম্নশরশখত ছয়ে দাশখর 

েশযয়ত নয়ফ। (ব্যাাংয়েয প্যায়ড ব্যাাংে েতৃিে প্রতেয়নকৃত); 

ক্রঃ 

নাং 

কভশয়নয 

নাভ 

াং

খ্যা 

এরশ নাং 

ও তাশযখ 

ননবয়য়নাং 

ও তাশযখ 

      

   

 

চ) স্থানীয়বায়ফ ক্রয়কৃত কভশনাযীয়জয তাশরো শনম্নরুয় প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড দাশখর 

েশযয়ত নয়ফ; 

ক্রঃ 

নাং 

কভশয়নয 

নাভ  

াংখ্যা মূল্য         

    

ক্রয় যশদ নম্বয 

 

(ছ) েরোযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদ িন অশধদপ্তয  েতৃিে অনুয়ভাশদত কর-ইউট প্লান 

ও পোক্টযী রানয়ে-এয পয়টােশ; 

(জ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয 

দস্যভুি কোন নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; 

ঝ) ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ; 

শনফন্ধয়নয পয়টােশ; 

         -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                             

(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১ 

31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১১. ২য়    ৩  

ইোর্েয়ার 

ইভবাট ি 

শযর্জবেন 

াটি ির্পবকট 

(র্ল্প আই 

আয র্) 

জাযীয 

সুার্য 

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-11 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) োঁচাভার ইভদাশন না েশযয়র ব্যাাংয়েয প্রতেয়নত্র; 

(ঘ) এনটানয়টরয়ভন্ট কায এডে ইন ইয শ সুাশযয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঙ) ইভদাশন শনফন্ধন প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;  

(চ)ইভদাশন নদ নফায়ন ফন-এয পয়টােশ; 

(ছ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১২  কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(জ) েরোযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদ িন অশধদপ্তয  েতৃিে অনুয়ভাশদত কর-ইউট প্লান 

ও পোক্টযী রানয়ে-এয পয়টােশ; 

(ঝ) ফহুতর বফন নয়র ননশস্টটিউট অপ নশঞ্জশনয়া ি ফাাংরায়দ (ইননশফ)-এয 

দস্যভুি কোন নশঞ্জশনয়ায েতৃিে প্রদত্ত বফয়নয উযুিতায নদ; 

(ঞ) ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ; 

ট) ারনা াদ কেড রানয়ে-এয পয়টােশ; 

ঠ) ইভদাশনকৃত ফা ক্রয়কৃত কভশনাযীয়জয তাশরো শনম্নশরশখত ছয়ে দাশখর েশযয়ত 

নয়ফ (ব্যাাংয়ে প্যায়ড ব্যাাংে েতৃিে প্রতেয়নকৃত); 

ক্রঃ 

নাং 

কভশয়নয 

নাভ 

াং

খ্যা 

এরশ 

নাং ও 

তাশযখ 

ননবয়য় 

নাং ও 

তাশযখ 

     

   

      

 

ড)  স্থানীয়বায়ফ ক্রয়কৃত কভশনাযীয়জয তাশরো  শনয়ম্নাি ছয়ে োযখানায প্যায়ড 

দাশখর েশযয়ত নয়ফ। 

 

ক্রঃ 

নাং 

কভশয়নয 

নাভ  

কভশয়নয 

াংখ্যা 

মূল্য ক্রয় যশদ 

নম্বয 

         -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                             

(ঠ) তপশর-1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ শযয়াধ (য়োড নাং-1-৪১ 

31-0001-1816) াংক্রান্ত কেজাশয চারায়নয মূরেশ। 

 

১২. ইোর্েয়ার 

ইভবাট ি 

শযর্জবেন 

াটি ির্পবকট 

(র্ল্প আই 

আয র্) 

র্নয়র্ভত 

কযবণয  

            

           

           

          

              

        

        

        

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-12 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) এনটানয়টরয়ভন্ট কায এডে ইনইযশ সুাশযয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঘ) ইভদাশন শনফন্ধন প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঙ )ইভদাশন নদ নফায়ন ফন এয পয়টােশ; 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

১২  কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সুার্য                 

            

(চ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

ছ)  োযখানায় াংস্থাশত কভশনাশযয়জয শফফযণ োযখানায প্যায়ড দাশখর েশযয়ত 

নয়ফ; (জ) কল ৬ (ছয়) ভায়য ইভদানীকৃত োঁচাভায়রয শযভাণ ও মূল্য দাশখর 

েশযয়ত নয়ফ। (ব্যাাংয়েয প্যায়ড ব্যাাংোয েতৃিে তোশয়ত);  

(ঝ) এরশ এফাং শফর অফ এশি এয ফ ো জয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঞ) শ.ইয.শ এয পয়টােশ ; 

(ট) এডে এয ইভদাশনস্বে কভাতায়ফে ইভদাশনকৃত োঁচাভায়রয শযভাণ ও 

তেযা ায োযখানায প্যায়ড দাশখর েশযয়ত নয়ফ; 

 )      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                           

 

                

১৩. ইোর্েয়ার  

ইনবাট ি 

শযর্জবেন 

াটি ির্পবকট 

(আই আয 

র্) আভদার্ন 

স্বত্ব 

র্যফতিবনয 

আবফদন  

            

           

           

          

              

        

        

        

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2) 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-1৩ ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) এনটানয়টরয়ভন্ট কায এডে ইনইযশ সুাশযয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঘ) ইভদাশন নদ নফায়ন ফন এয পয়টােশ; 

(ঙ ) ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

 (চ) কল ৬ (ছয়)             ইভদানীকৃত োঁচাভায়রয শযভাণ ও মূল্য দাশখর 

েশযয়ত নয়ফ। (ব্যাাংয়েয প্যায়ড ব্যাাংোয েতৃিে তোশয়ত); (ছ) এরশ এফাং শফর 

অফ এশি এয ফ ো জয়ত্রয পয়টােশ; 

(জ) শ.ইয.শ এয পয়টােশ ; 

(ঝ) ইয়েয প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ; 

(ঞ) শরয়য়ন ব্যাাংে শযফতিন য়র পূয়ফ িয ব্যাাংয়েয অনাশত্ত (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র); 

(ট) ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ (উৎাদন শুরুয পূয়ফ ি দাশখর েশযয়ত 

নয়ফ); 

 )      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                           

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১২ কভ ির্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪.  ইভবাট ি 

াযর্ভট 

(আই র্)  

      

       

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-14 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) কপ্রা-পযভা ননবয়য়(শ ইন) - এয পয়টােশ; 

(ঘ) ননবয়য়জ- এয পয়টােশ ;   

(ঙ) প্যাশোং শরষ্ট - এয পয়টােশ; 

(চ) শফর অফ করশডাং - এয পয়টােশ; 

(ছ) প্রশতষ্ঠায়নয শনজস্ব প্যায়ড কভশনাযীজ/মন্ত্রাাংয়য তাশরো ৩ েশ; 

জ)      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

৩   কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১৫. শভর্ন 

ছািকযবণয 

সুার্য 

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-15 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) কপ্রা-পযভা ননবয়য়(শ ইন) - এয পয়টােশ (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত); 

(ঘ) এরশ - এয পয়টােশ (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত) ; 

(ঙ) শএইন - এয পয়টােশ (ফয়রায়যয কক্ষয়ত্র); 

(চ) ননবয়য়- এয পয়টােশ (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত); 

(ছ) প্যাশোং শরষ্ট - এয পয়টােশ (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত) ; 

(জ) শফর অফ করশডাং - এয পয়টােশ (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত); 

(ঝ) াংশিষ্ট শভশতয প্রতেয়নত্র - এয পয়টােশ (যাশয কটক্সটানর কভশনাযীজ 

না নয়র) ;(ঞ) প্রশতষ্ঠায়নয শনজস্ব প্যায়ড কভশনাযীজ    মন্ত্রাাংয়য তাশরো ৩ 

েশ ;        -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)                             

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

৩  কভ ি র্দফ যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১৬.        

          

      

       

            

           

           

          

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-16 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

০৭         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

         

      

              

      

               

            

পভ িটি শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); ( ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড 

ইটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন এফাং াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয 

পয়টােশ । অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ; ঘ) 

নয়দয পয়টােশ;(ঙ)                               য েশ (উি 

          কন ইয়ফদনোযীয নাভ, দফী, েভ িানুভশত প্রাপ্ত সুশফধাশদ নতোশদ উয়িখ 

থাশেয়ত নয়ফ);  (চ) শনয়য়া ত্র ফা চুশিয়ত্রয পয়টােশ; (ছ শবা ম্বশরত পূণ িাঙ্গ 

ায়ায়ট িয পয়টােশ; (জ) শফয়দী না শযয়েয শক্ষা ত ও কা ত কমাগ্যতা 

এফাং অশবজ্ঞতা নদয়ত্রয পয়টােশ (নাংয়যজীয়ত); (ঝ) শনয়য়া  শফজ্ঞশপ্তয 

পয়টােশ ( জাতীয় বদশনে/ওয়য়ফ ানট); 

(ঞ) নয়তাপূয়ফ ি স্থানীয় কোন প্রশতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ েভ িানুভশত গ্রণ েযা নয়র উা 

ফাশতয়রয পয়টােশ, শযশরজ অড িায়যয পয়টােশ, ইয়েয শযয়ায়ধয প্রতেয়নয়ত্রয 

পয়টােশ; 

        -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১৭.        

          

           

       

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-1৭ ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) শরশভয়টড কোম্পানী নয়র কভয়ভায়যন্ডাভ এন্ড ইটি িেোর অপ এোয়াশয়য়ন 

এফাং াটি িশপয়েট অপ ননেয় িায়যন- এয পয়টােশ । অাংীদাশয প্রশতষ্ঠান নয়র 

অাংীদাশয চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

ঘ) নয়দয পয়টােশ;(ঙ)                               য েশ (উি 

          কন ইয়ফদনোযীয নাভ, দফী, েভ িানুভশত প্রাপ্ত সুশফধাশদ নতোশদ উয়িখ 

থাশেয়ত নয়ফ);  (চ) শনয়য়া ত্র ফা চুশিয়ত্রয পয়টােশ; 

 )      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

০৭         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮.        

      

        

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-18 ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) শইন ফা কর েণ্ট্রাে ফা ননয়ডন্ট-এয তোশয়ত পয়টােশ;   

(ঘ) এরশয  পয়টােশ (প্রয়মাজে কক্ষয়ত্র) ; 

(ঙ)                               য েশ; 

(চ) ব্যাাংে অনাশত্তয়ত্রয পয়টােশ;; 

   ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;    

    ইভদানীতব্য কভশয়নয তাশরো-এয েশ; 

         -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১০         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

১৯.         

     

         

            

           

           

          

              

      

               

            

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-19 (অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) ঋণ অনুয়ভাদয়নয েশ /শইন/শফক্রয় চুশিত্র (ব্যাাংে েতৃিে তোশয়ত); 

(ঘ)                               ; 

(চ) ব্যাাংে অনাশত্ত য়ত্রয পয়টােশ; 

   ব্যাাংে েতৃিে প্রদত্ত ইশথ িে স্বেরতায প্রতেয়নয়ত্রয পয়টােশ;    

(চ) ইভদানীতব্য কভশয়নয তাশরো; 

(জ)      -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

১০         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
 

২০.         

    

            

           

           

          

              

        

(ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-২০ ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

( ) নদ ও নদ াংয়াধয়নয পয়টােশ (মশদ থায়ে); 

ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ এয তপশর-1 অনুমায়ী 

শনধ িাশযত শপ’             

                ১ ০০০ - 

                        

১০         যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয ও ইবভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

        

        

               

             

ঘ) োযখানায় াংস্থাশত কভশনাযীয়জয তাশরো; 

(ঙ)                               ; 

    ারনা াদ কেড রানয়য়ে-এয পয়টােশ; 

    ারনা াদ পায়ায রানয়ে-এয পয়টােশ; 

        -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

     (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                 

                

rajuahamed.te@gmail.com 
 

২১.    

        

       

     

          

       

            

           

           

          

              

      

               

            

ে) প্রশতষ্ঠায়নয প্যায়ড ইয়ফদনত্র; ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) 

শফশধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) শনধ িাশযত পূযণকৃত ফস্ত্রশল্প (শনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াশব ি কেন্দ্র) শফশধভারা, 

২০২১ পযভ-২১ ( অশধদপ্তয়যয ওয়য়ফানট ফা ওয়ান স্ট াশব ি এয কডক্স নয়ত 

পভ িটি  শফনামূয়ল্য  াওয়া মানয়ফ); 

                       ; 

                                   ; 

 ঙ                                                         

       ; 

                                                   ; 

                                       ; 

                                                ;  

                          ; 

 ঞ       -1                              কোড নাং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

                            

শফশধভারা, ২০২১ এয তপশর-

1 অনুমায়ী শনধ িাশযত শপ’ 

                      

      ১ ০০০ -            

                  (১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)      

                     

       

১২          যাজু আবভদ 

উর্যচারক (কার্যগর্য) 

ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (ওয়ান স্ট 

ার্ব ি শন্টায) 

      ০১৭৩৯৬৮৯৬৩৯ 

 -     

rajuahamed.te@gmail.com 
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২.২                 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

১.                       

         

              

      /      

          

                        ০৭ 

(   )          
                      

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      saifurmurad@yahoo.com 

২.                   

                    

        

                   

                       

                       

               

            

               

     

                    ৩০ (   ) 

        
                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      saifurmurad@yahoo.com 
৩.                    

                    

                     

         

                   

                       

                       

               

            

               

     

                     ৩০ 

(   )         

 

                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      saifurmurad@yahoo.com 

 

৪ শযচারন ফায়জট প্রাক্করন ও 

প্রয়ক্ষণ প্রস্তুত ফা াংয়াধন 

পূফ িফতী অথ িফছয়যয ভয়ধ্য প্রাপ্ত 

চাশদায কপ্রশক্ষয়ত 

 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয 

ইওতাধীন োম িারয় 

/প্রশতষ্ঠানমূ 

অনরানন এফাং য়ত্রয 

ভাধ্যয়ভ 

শফনামূয়ল্য জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

উশযচারে (অথ ি)  

রুভ নাং-১০ 

কপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ন-কভনর-

textiledepartment01@gmail.com 

৫ শযচারন ফায়জট শফবাজন ফায়জট ফযাে প্রাশপ্তয য শত্র 

েভ িশদফয়য ভয়ধ্য অথফা ফাশল িে 

েভ িম্পাদন চুশি অনুমাশয় 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অশধদপ্তয়যয 

ইওতাধীন োম িারয় 

অনরানন এফাং য়ত্রয 

ভাধ্যয়ভ 

শফনামূয়ল্য জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

উশযচারে (অথ ি)  

রুভ নাং-১০ 

কপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

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


 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                           ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

105 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

/প্রশতষ্ঠানমূ ন-কভনর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৬ র্যচারন  ফাবজট এয ব্যয় 

র্ফফযণী 

অথ িফছবযয ভবধ্য এফাং প্রাপ্ত 

বত্রয ভয়ীভা অনুমায়ী প্রর্ত 

ভাবয ৫ কভ ি র্দফবয ভবধ্য 

 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

আওতাধীন কাম িারয় 

/প্রর্তিানমূ 

অনরাইন এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

উর্যচারক (অথ ি)  

রুভ নাং-১০ 

শপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

textiledepartment01@gmail.com  
৭                 

             

                     

                        

                    

 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

আওতাধীন কাম িারয় 

/প্রর্তিানমূ 

অনরাইন এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

উর্যচারক (অথ ি)  

রুভ নাং-১০ 

শপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-শভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৮                                             

                        

                    

 

 অনরাইন এফাং বত্রয 

ভাধ্যবভ 

র্ফনামূবল্য জনাফ কভা: ভাপৄজুয যভান 

উর্যচারক (অথ ি)  

রুভ নাং-১০ 

শপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-শভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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অবেন্তযীণ কফা  

ক্রশভে 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িশত প্রয়য়াজনীয় ো জত্র এফাং প্রাশপ্তস্থান কফামূল্য এফাং 

শযয়াধ িশত 

কফা প্রদায়ন য়ফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাশয়েপ্রাপ্ত েভ িেতিা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও নয়ভনর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১         

              

             

              

               

         

                      ২.১          -৪  

                              -২.২ 

        -০৫  

                    -১  

                               -০২  

                                      -০৫  

     -                     -০৮  

                   

              ৩    ৪                          

                  ১    ২              

                                     

                   ০৪               

                   

                                    

                                     

                         

     -                                     

                       ০৪         -       

                        ০৩                   

        

 

২০           

     

                       

                   :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

 

২ 

    -       

              

Public 
Servants 
(retirement) 
Act, 1974 
             

                          

                  

                                      

            

                  -২৩৯৫                    

                    

       

          ২৫ 

       

              

                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      
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ক্রশভে 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িশত প্রয়য়াজনীয় ো জত্র এফাং প্রাশপ্তস্থান কফামূল্য এফাং 

শযয়াধ িশত 

কফা প্রদায়ন য়ফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাশয়েপ্রাপ্ত েভ িেতিা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও নয়ভনর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

           

               

       

                                   -        

               

saifurmurad@yahoo.com 

৩.                           

             

           

    -১         

১৯৭         

            

          

             

             

           

               

             

                 

                                         

      

                                      

           

                  -২৩৯৫                    

      

                                       

        

                    

       

          

০৭       

              

                       

                   

  :   :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৪.          

               

             

               

          ১৯৫৯ 

            

           

(        

             

      )       

           

               

              

                                      

           

                 -২৩৯৫                    

        

                       

                 -৪০   -                   

        

                                         

                    

       

          ১৫ 

       

              

                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৫.                              

        

            

          ১৯৭৯ 

             

            

                                

                                          

          -২৩৯৫                            

                       

                    

       

          ১০ 

               

    

                       

                  

   :   :  

     -   

        ৮ ৮     

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রশভে 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িশত প্রয়য়াজনীয় ো জত্র এফাং প্রাশপ্তস্থান কফামূল্য এফাং 

শযয়াধ িশত 

কফা প্রদায়ন য়ফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাশয়েপ্রাপ্ত েভ িেতিা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও নয়ভনর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

           

               

                 -৪০   -                   

      

                                          

    

 

        

                                           

      

                                                 

  -      

saifurmurad@yahoo.com 

৬.             

               

     

             

               

               

১৯৭৯        

           

              

             

      )       

              

    

                                   - ২৬৩৯   

                                           

              

                                           

                                    

                                   

                                         

 

                                         

                

 

                                            

                 

         

 

      -        

                 

১০               

            

                 

১০               

                       

                   

  :   :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৭.                    

         ঋ     

       

           

             

            

           

            

                                            

             

   ১৫০         -                          

              

        ১৫        

        

                       

                   

  :   :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রশভে 

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িশত প্রয়য়াজনীয় ো জত্র এফাং প্রাশপ্তস্থান কফামূল্য এফাং 

শযয়াধ িশত 

কফা প্রদায়ন য়ফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাশয়েপ্রাপ্ত েভ িেতিা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও নয়ভনর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮.            

               

     ঋ          

 

 

 

           

             

            

           

                     

                ৩০০         -           

                     

                                       

               

        ৩                                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৯.            

              

     ঋ         

           

             

            

           

                      

                ৩০০          -         

                    

               

        

 

৩                                       

                   :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

১০.                  

             

        

             

             

       

                              ১৯৮২        

                     

                        

 

         

                      

                        

        ১০       

               

             

        

                       

                    :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

১১.                    

              

     

              

          -

    -         

          

                                   

             

                  

             

         

                           

        

 

 

 

            ১৫ 

                 

    

                       

                   :  :  

     -   

        ৮ ৮     

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

  

 


