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১। ভূবভকাাঃ 

 

স্তচাবরত তাঁত বল্প ফাাংরাদদদয ফ ডবৃৎ কুটিয বল্প। জাতীয় াথ ডনীবতদত তাঁত বদল্পয ভূবভকা াবযীভ। ২০১৮ াদরয 

তাঁত শুভাবয ানুমায়ী তাঁত বদল্প ফছদয ৪৭.৪৭৪ বকাটি বভটায কাড় উৎাবদত য়, মা বদদয ফস্ত্র চাবদায প্রায় ২৮ বাগ 

পূযণ কদয থাদক। জাতীয় াথ ডনীবতদত ভল্য াংদমাজদনয বদক বদদয় তাঁত বল্প াাদতয াফদান ২২৬৯.৭০ বকাটি টাকা। 

বজবডবদত তাঁত বল্প াাদতয াফদান ০.১০%। ফতডভাদন এ বদল্পয াদথ তাঁবত প্রতযক্ষবাদফ প্রায় নয় রক্ষ বরাক বনদয়াবজত 

যদয়দছ। এছাড়া বডজাাআনায, তাঁত ব্যফায়ী, তাঁত উদযাক্তা, তাঁদত সুতা, যাং  যায়ন যফযাকাযী, াঅভদাবন  

যপ্তাবনকাযক বফপুর বযভাণ জনদগাষ্ঠী দযাক্ষবাদফ এ বদল্পয াদথ জবড়ত যদয়দছ। পদর কভ ডাংস্থাদনয বদক বদদয় এয 

স্থান কৃবল  গাদভ ডন্ট বদল্পয দযাআ তৃতীয় বৃত্তভ এফাং গ্রাভীণ কভ ডাংস্থাদনয বক্ষদে কৃবলয দয বিতীয় বৃত্তভ। গ্রাভীণ 

কভ ডাংস্থান সৃবিদত এফাং ভবরাদদয াঅমকরকভ ডাংস্থাদনয বক্ষদে তাঁত বদল্পয ভূবভকা ানয। ২০১৮ াদর বদব্যাী বযচাবরত 

তাঁত শুভাবয ানুমায়ী বদদ বফযভান ১,১৬,১১৭টি তাঁত াআউবনদট বভাট স্তচাবরত তাঁদতয াংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। তন্মদে চালু 

তাঁদতয াংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এফাং ফন্ধ তাঁদতয াংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি। ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড দত প্রকাবত ভাবক/ফাবল ডক 

ব্যফস্থানা তথ্য প্রবতদফদদন তাঁত বদল্পয তথ্য, এ বদল্পয াবফ ডক কভ ডকান্ড এফাং ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াধীদন বযচাবরত 

প্রকল্প এফাং প্রবতষ্ঠানভদয কাম ডক্রদভয বফফযণ বিদফ কযা য়। প্রবতদফদদন বিদফবত তথ্য উাত্ত তাঁত বদল্পয উিয়ন  

ববফষ্যৎ কাম ডক্রভ গ্রদণ ায়ক দফ। 
 

২। তাঁত বফাড ড বযবচবতাঃ 
 

তাঁত বদল্পয ভাদনািয়দন ১৯৭২ ার বথদকাআ ফাাংরাদদদ প্রাবতষ্ঠাবনক উদযাগ গ্রণ কযা য়। জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু বা 

ভৄবজবুয যভান তাঁত বদল্পয উিয়দন বছদরন গবীযবাদফ াঅগ্রী। তান ভফায় বভবত, ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয বল্প াংস্থা 

প্রভৃবত প্রবতষ্ঠাদনয উয এ দাবয়ত্ব া ডণ কযা য়। বকন্তু প্রাবতষ্ঠাবনক এ উদযাগ বতভন পর না য়ায় রক্ষয াজডদন 

াআবতফাচক বযফতডদনয জয নতুন দদক্ষ গ্রণ কযা য়। বদদয রক্ষ রক্ষ গবযফ  বনাঃস্ব তাঁত বল্পীদদয স্ব-বায় 

বনদয়াবজত বযদা তাঁদদয বনয়বভত প্রদয়াজনীয় উকযণ যফযা  বফা প্রদাদনয ব্যফস্থা বযদা, উভেক্ত প্রবক্ষণ প্রদান  

াঅধুবনক রাগাআ প্রভেবক্ত ব্যফাদযয ভােদভ বাগত দক্ষতা  উৎাদন বৃবি বনবিত কযা এফাং উৎাবদত দ্রব্য াভগ্রীয সুষ্ঠু 

ফাজাযজাতকযদণ ায়তা দান  তাঁদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন ত্বযাবিত কযায রদক্ষয প্রথভ ঞ্চফাবল ডক বযকল্পনায় 

প্রদত্ত গুরুত্বানুাদয ১৯৭৭ াদরয ৬৩ নাং াোদদ ফদর ফাাংরাদদ যান্ডলুভ বফাড ড (ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড-ফাতাঁদফা) গঠিত য়। 

যফতীদত ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদ ২০১৩ দনয ৬৪ নাং াঅাআন ানুাদয Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 

যবত ক্রদভ ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড পুনগ ডঠিত য়। 
 

৩।  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ববনাঃ  বক্তারী তাঁত াাত। 
 

৪।  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বভনাঃ  

তাঁবত াথফা তাঁত বল্পী, তাঁত উদযাক্তা, তাঁত দমাগী এফাং তাঁত বায় াঅগ্রীদদয প্রবক্ষদণয ভােদভ বাগত দক্ষতা বৃবি, 

চরবত ভরধন বমাগান, গুণগত ভানম্পি তাঁত ফস্ত্র উৎাদন এফাং ফাজাযজাতকযদণয সুবফধা সৃবিয ভােদভ তাঁত াাদতয 

ম্প্রাযণ তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন। 
 

 

৫।  তাঁত বল্প াাদতয রক্ষয/উদেশ্যাঃ  

৫.১  তাঁত দেয উৎাদন  গুণগতভান বৃবিদত ায়তাকযণ; 

৫.২  ভানফ ম্পদ উিয়ন  কভ ডাংস্থান সৃবি; 

৫.৩  তাঁত বদল্পয উিয়ন  ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ বজাযদাযকযণ; 

৫.৪  তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ দমাবগতা প্রদান; 

৫.৫  তাঁবতদদয উিয়দন াঅবথ ডক ায়তা  প্রদণাদনা প্রদান। 
 
 

৬ । তাঁত বদল্পয রক্ষয/উদেশ্য াজডদনয বকৌরভাঃ  
 

৬.১ বদদয তাঁত াধুযবলত এরাকায় বফবক বন্টায স্থান, প্রবক্ষণ কভ ডসূবচ ম্প্রাযণ, উৎাদন উকযণ যফযা 

বনবিতকযণ তাঁত ফদস্ত্রয সুষ্ঠু বফণন ব্যফস্থা গদড় বতারা। 

৬.২  ববাক্তায চাবদানুমায়ী বডজাাআন ততবয এফাং তা স্তচাবরত তাঁদত উৎাবদত ফদস্ত্র প্রদয়াদগয রদক্ষয ফাাংরাদদ  

 তাঁত বফাড ড কতৃডক “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন াআনবিটিউট, বফবক বন্টায  প্রবক্ষণ বকন্দ্র স্থান”। 

৬.৩ তাঁত বল্প াাদতয ম্প্রাযদণয ভােদভ গ্রাভীণ াঅমকরকভ ডাংস্থান সৃবি  দাবযদ্রয হ্রাকযদণয রদক্ষয ফন্ধ তাঁতভ চালু কযায 

বনবভত্ত প্রদয়াজনীয় চরবত ভরধন যফযাদয ব্যফস্থা কযা। 

৬.৪  সুতা, যাং  যাায়বনক াঅভদাবনয বক্ষদে শুল্কভৄক্ত সুবফধা প্রদান। 
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৬.৫  তাঁত বদল্পয উিয়দন নতুন নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা। 

৬.৬  তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণয জয বদদ  বদদয ফাাআদয বফববি স্থাদন তাঁত ফস্ত্র বভরায াঅদয়াজন কযা। 
 
 

৭।  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয কাম ডাফরী: 
 

(ক) স্তচাবরত তাঁত বদল্পয জবয, শুভাবয এফাং বযকল্পনা ফা বমৌবক্তক প্রবৃবি বফলয়ক কাম ডক্রভ গ্রণ; 

(া) স্তচাবরত তাঁত বল্প াংক্রান্ত বযাংখ্যান াংযক্ষণ; 

(গ) স্তচাবরত তাঁত বল্প াংক্রান্ত তদন্ত  ানুন্ধান বযচারনা; 

(ঘ) স্তচাবরত তাঁত বদল্পয াআউবনটভদয উিয়ন  উদদভরক বফা প্রদান; 

(ঙ) স্তচাবরত তাঁত বদল্পয াদথ াংবিিদদয জয ঋণ সুবফধাবদ সৃবি; 

(চ) তাঁবত বভবতভদয ায়তায় স্তচাবরত তাঁত বদল্পয উিয়ন; 

(ছ) তাঁবত বভবতভদয ভােদভ তাঁবতগণদক ফস্ত্র যায়ন, খুচযা মন্ত্াাং, সুতা াআতযাবদ ব্যফাযদমাগ্য দ্রব্যাবদ যায্য ভদল্য 

যফযাদয ব্যফস্থা গ্রণ; 

(জ) তাঁবত বভবতভদয ভােদভ স্তচাবরত তাঁতবল্পভদক কাঁচাভার যফযা  তাাদদয বনকট াআদত উৎাবদত োবদ 

ক্রয়পূফ ডক গুদাভজাতকযদণয উদেদশ্য গুদাভভদয যক্ষণাদফক্ষণ এফাং কদরয জয নকা, সুতা ততবয, বিবচাং, যাংকযণ, 

াআবস্ত্র কযা, ছাা  বপবনবাং এয সুদমাগ-সুবফধায ব্যফস্থা গ্রণ; 

(ঝ) বদদয াবযন্তদয বফক্রয়  বফদদদ যপ্তাবনয বনবভত্ত স্তচাবরত তাঁতজাত দ্রব্যাবদয বনবদ ডি ভান প্রবভতকযদণয জয উিয়ন  

ম্প্রাযণভরক সুদমাগ-সুবফধা এফাং দ্রব্যাবদয গুণগত ভান  প্রস্তুতকাযী বদ ম্পবকডত নদে প্রদান; 

(ঞ) বদদ  বফদদদ তাঁতে জনবপ্রয় কবযফায উদেদশ্য প্রচায  প্রচাযণাভরক কাম ডক্রভ গ্রণ; 

(ট)  তাঁবত বভবতভদয ভােদভ তাঁতজাত ে বদদ  বফদদদ ফাজাযজাতকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

(ঠ)  তাঁবত  তাঁত বদল্পয াদথ ম্পৃক্ত ব্যবক্তদদয প্রবক্ষণ সুবফধা প্রদান এফাং উায উিয়ন; 

(ড)  তাঁবতদদয ফয়নপূফ ড এফাং ফয়দনাত্তয সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয জয বযকল্পনা প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন; এফাং 

(ঢ)  এাআ াঅাআদনয উদেশ্য পূযণকদল্প বফাড ড কতৃডক প্রদমাজনীয় বফদফবচত ফা যকায কতৃডক বনদদ ডবত বকান কাম ডম্পাদন  

কভ ডসূবচ ফাস্তফায়ন। 
 

৮।  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনটয়াকডভাঃ 

 
 

৮.১  বদব্যাী তাঁত বল্পীদদয বফা প্রদাদনয জয ৩৫টি বফবক বন্টায, (৩টি াফ বফবক বন্টায); 

৮.২  ১টি তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট (নযবাংদী); 

৮.৩  ১টি পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট (নযবাংদী)। 

৮.৪  ২টি তাঁত প্রবক্ষণ বকন্দ্র (বদরট  যাংপুয); 

৮.৫  ৩টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র (কাবরাতী,টাঙ্গাাআর; বফরকুবচ,বযাজগঞ্জ এফাং কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায)। 

৮.৬  ১টি তাঁত প্রবক্ষণ উদকন্দ্র (বফড়া, াফনা); 

৮.৭  ১টি ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র (ববব), ভাধফদী, নযবাংদী; 

৮.৮  ২টি বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (বাবাযাভপুয,কুবভল্লা     াজাদপুয-বযাজগঞ্জ); 

৮.৯  ২টি াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (কুভাযাারী,কুবিয়া     ফাঞ্ছাযাভপুয,ব্রাহ্মণফাবড়য়া)। 
 

৯।   এক নজদয ফাাংরাদদ  তাঁত বফাদড ডয ৩৫ টি বফবক বন্টায: 
 

তাঁত বল্পীদদয বফা প্রদাদনয জয বদদয তাঁত াধুযবলত এরাকায় বফবক বন্টাযভ স্থান কযা য়। ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন বদব্যাী ৩৫টি বফবক বন্টাদযয ভােদভ তাঁবত বভবত বফবধভারা-১৯৯১ বভাতাদফক তাঁবত বভবতয 

দস্যদদযদক াংগঠিত কযা, তাঁদদযদক উিুিকযণ, গ্রু গঠদনয ভােদভ তাঁবতদদযদক ঋণ প্রদান, তাঁবতদদয প্রদয়াজনীয় কাবযগবয 

ায়তা প্রদান কযা এফাং তাঁত বদল্পয বফববি ম্প্রাযণভরক বফা প্রদান কযাাআ দে বফবক বন্টাদযয প্রধান কাজ। এছাড়া 

প্রাথবভক তাঁবত বভবত, ভােবভক তাঁবত বভবত এফাং জাতীয় তাঁবত বভবত বনফন্ধন কদয থাদক। তাঁত কাযাানা বনফন্ধন 

প্রাথবভক  ভােবভক তাঁবত বভবত াবডট কাম ডক্রভ ম্পি কদয থাদক এফাং শুল্ক ভৄক্ত সুবফধায় তাঁবত বভবতয ানুকূদর সুতা, 

যাং  যায়ন াঅভদাবনয সুাবয কদয থাদক। কািভ কতৃডক ফাদজয়াপ্ত সুতা তাঁবত বভবতয ানুকূদর ফযাে প্রদান কযা 

তাঁবত  তাঁদতয শুভাবয ারনাগাদ এফাং তাঁবতদদয দক্ষ কদয গদড় বতারায বনবভত্ত প্রবক্ষণাথী বনফ ডাচদনয জয এদক্ষদে বফবক 

বন্টায ায়তা কদয থাদক। প্রবতটি বফবক বন্টাদযয াবফ ডক দাবয়দত্ব এক জন কদয বরয়াদজাঁ াবপায এফাং তায াধীদন 

বপল্ড সুাযবাাআজাযগণ যদয়দছ মাঁযা উবল্লবাত কাম ডক্রভগুদরা ম্পাদন কদয থাদক। ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতাধীন বফবক 

বন্টাযভ বনম্নরূাঃ 
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৯.১  বফবক বন্টায বভযপুয, ঢাকা:  
 

ঢাকা য, াবায, ধাভযাাআ, বকযাবনগঞ্জ উদজরা এফাং গাজীপুয  ভাবনকগঞ্জ বজরা বনদয় এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত য়। প্লট নাং-

৩, িক-এপ,াাংফাবদক াঅফাবক এরাকা, বভযপুয, ঢাকায় বকন্দ্রটি াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব জবভ 

বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় ঢাকায বভযপুদয 

ঐবতযফাী বফনাযব াবড় ততবয য়, বদজুদড় এ াবড়য বফ কদয যদয়দছ।  
 

৯.২  বফবক বন্টায বদাায, ঢাকা:  
 

ঢাকা বজরায বদাায উদজরায জয়াড়া (দজ, এর নাং-২২) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয বদাায বফবক বন্টাযটি 

স্থান কযা য় । এ বফবক বন্টাদযয কাম ডকযী এরাকাগুদরা দে ঢাকা বজরায বদাায  নফাফগঞ্জ উদজরা এফাং ভৄবিগঞ্জ 

বজরা।  উবল্লবাত এ এরাকাগুদরাদত উিত ভাদনয লুবঙ্গ ততবয য়।  
 

৯.৩  বফবক বন্টায রূগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ: 
 

রূগঞ্জ একটি তাঁত াধুযবলত এরাকা। এ এরাকায় জাভদাবন  কাতান াবড় বফব ততবয য়। ভগ্র রূগঞ্জ উদজরায় 

ফফাযত তাঁবতদদয কল্যাদণয জয নাযায়ণগঞ্জ বজরায রূগঞ্জ উদজরায রূগঞ্জ (বজ.এর নাং-১৩৯) বভৌজায় ০.৫০ একয 

বনজস্ব জবভয উয বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ বন্টাদযয াঅতাধীন ভগ্র রূগঞ্জ উদজরা।  
 

৯.৪  বফবক বন্টায াঅড়াাআাজায, নাযায়ণগঞ্জ: 

 

নাযায়ণগঞ্জ বজরায াঅড়াাআাজায উদজরায াঅড়াাআাজায বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান 

কযা য় । রূগঞ্জ উদজরা ব্যতীত ভগ্র নাযায়ণগঞ্জ বজরায াঅতাধীন এরাকাভদ ফফাযত তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণয 

জয এ বফবক বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ জাভদাবন াবড়  ভাবযয বনট বফব 

উৎাবদত য়। 
 

৯.৫ বফবক বন্টায নযবাংদী:  
 

নযবাংদী বজরায় ফফাযত তাঁবতদদয কর প্রকায সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয উদেদশ্য ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক এ বকন্দ্রটি 

স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ বকন্দ্র, াদপ্রতা, নযবাংদীয াবযন্তদয াফবস্থত। নযবাংদী বজরায় 

বফছানায চাদয, বাপায কবায, বিব, ভাবযয বনট  তাঁত কটন াবড় বফব উৎাবদত য়। 
 

৯.৬ বফবক বন্টায টাঙ্গাাআর: 
 

টাঙ্গাাআর বজরায টাঙ্গাাআর দয, নাগযপুয, াীপুয, বদরদুয়ায, বভজডাপুয  ফাাাআর উদজরায় ফফাযত তাঁবতদদয াবফ ডক 

াায্য-দমাবগতা কযায জয (বভজডাপুয বজ এর নাং-৬৬ াবতয়ান নাং-৭২৯) ০.৭৫ একয বনজস্ব জবভয উয এ বফবক 

বন্টাযটি স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি ফাবজতপুয, টাঙ্গাাআর এ াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ টাঙ্গাাআর 

াবড়, সুবত াবড়, াপ বল্ক, পট্ বল্ক, সুবত জাভদাবন, টুাআি কটন াবড় বফব ততবয য়। 
 

 

৯.৭ বফবক বন্টায কাবরাতী, টাঙ্গাাআর: 
 

টাঙ্গাাআর বজরায কাবরাতী উদজরায ফল্লাফাজায এরাকায় কাবরাতী (বজ এর নাং-২০৫) বভৌজায় ০.৫৮ একয বনজস্ব জবভয 

উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। কাবরাতী, ঘাটাাআর, ভধুয, বগাারপুয,  ভূয়াপুয উদজরায় াফস্থানযত 

তাঁবতদদয াবফ ডক দমাবগতা কযায উদেদশ্য উক্ত বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। কাবরাতীদত সুবত াবড়, াপ বল্ক, পট্ বল্ক, 

সুবত জাভদাবন াবড় বফব উৎাবদত য়। 
 

 

৯.৮ বফবক বন্টায ভয়ভনবাং:  
 

ভয়ভনবাং, বকদাযগঞ্জ, বনেদকানা, জাভারপুয  বযপুয বজরায় ফফাযত তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণয জয এ বকন্দ্রটি 

প্রবতষ্ঠা কযা য়। এ বফবক বন্টাযটি বজরা বযলদ বফন, ভয়ভনবাংদ াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব 

জবভ বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। উবল্লবাত এরাকাভদ জাভদাবন াবড়, গাভছা 

 উজাতীয়দদয াবড় ততবয য়। 
 

৯.৯  বফবক বন্টায বাাংগা, পবযদপুয: 
 

পবযদপুয বজরায বাাংগা উদজরায বিকদট দযজী বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা 

য়। পবযদপুয, বযয়তপুয,ভাদাযীপুয  বগাারগঞ্জ বজরায াঅতাধীন এরাকাভদয তাঁবতদদয কল্যাদণয জয এ বকন্দ্রটি 

প্রবতবষ্ঠত য়। উক্ত এরাকাভদ লুবঙ্গ  গাভছা বফব উৎাবদত য়। 
 

 

৯.১০  বফবক বন্টায বযাজগঞ্জ: বযাজগঞ্জ বজরায ফফাযত তাঁবতদদয কল্যাদণয জযাআ যায়পুয (দজ এর নাং- ১৯০/১৮৫) 

বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয  এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি বিন বযাড,বভযপুয, বযাজগঞ্জ 



 

4 

এরাকায় াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভ বযাজগঞ্জ,কাভাযান্দ, কাবজপুয  তাড়া উদজরায ভগ্র 

এরাকা। এ এরাকায় প্রচুয লুবঙ্গ, াবড়, গাভছা উৎাবদত য়।  
 

৯.১১ বফবক বন্টায উল্লাাড়া, বযাজগঞ্জ:  

 

বযাজগঞ্জ বজরায উল্লাাড়া উদজরায তাঁবতদদয কল্যাদণয জয বযাজগঞ্জ বজরায উল্লাাড়া উদজরায নন্দীগাতী (দজ.এর 

নাং-২৪২) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয  উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন 

এরাকাভ দে বযাজগঞ্জ বজরায উল্লাাড়া  যায়গঞ্জ উদজরায াঅতাধীন এরাকা। এ এরাকায় লুবঙ্গ, াবড়  গাভছা 

ততবয য়। 
 

৯.১২  বফবক বন্টায বফরকুবচ, বযাজগঞ্জ: 

 

বফরকুবচ  বচৌাবর উদজরায াঅতাধীন এরাকাভদ ফফাযত তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত য়।  এ 

বকন্দ্রটি বফরকুবচ পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র, বফরকুবচ, বযাজগদঞ্জয াবযন্তদয াফবস্থত। বফরকুবচ  বচৌাবর 

উদজরায়  উিতভাদনয তাঁত কটন াবড়, লুবঙ্গ, াবড়, গাভছা  বিব প্রচুয বযভাদণ ততবয দয় থাদক। 

 

৯.১৩  বফবক বন্টায াজাদপুয: 

 

াজাদপুয বজরায াঅতাধীন এরাকায তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণয জয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব) এয াবযন্তদয এ বফবক বন্টাযটি াফবস্থত। এ এরাকায় 

তাঁত কটন াবড়, লুবঙ্গ, াবড়, গাভছা  বিব প্রচুয বযভাদণ ততবয দয় থাদক। 

 

৯.১৪ বফবক বন্টায াঁবথয়া, াফনা: 

 

ভগ্র াফনা বজরায তাঁবতদদয সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয জয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক বপুবরয়া (দজ এর নাং-১১১) বভৌজায় 

০.৫০ একয  বনজস্ব জবভয উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। এ এরাকায় বফনাযব াবড়, তাঁত কটন াবড়  লুবঙ্গ 

বফব উৎাবদত য়। 

৯.১৫ বফবক বন্টায কাালু, ফগুড়া:  

 

ফগুড়া বজরায কাালু উদজরায কাালু (দজ এর নাং-৯৮) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান 

কযা য়। ফগুড়া, জয়পুযাট, নগাঁ  গাাআফান্ধা বজরায াঅতাধীন এরাকাভদ াফস্থানযত তাঁবতদদয কল্যাদণয জয এ 

বকন্দ্রটি  প্রবতষ্ঠা কযা য়। এ এরাকাভদ গাভছা, বতায়াদর, কম্বর, ভাবযয বনট, বফনাযব াবড়  ার চাদয ততবয দয় 

থাদক। 

৯.১৬ বফবক বন্টায যাজাী: 
 

যাজাী, নাদটায  চাঁাাআনফাফগঞ্জ বজরায় াফস্থানযত তাঁবতদদয কর প্রকায সুবফধা প্রদাদনয জয এ বফবক বন্টাযটি 

প্রবতবষ্ঠত য়। বন্টাযটি কাবদযগঞ্জ, বগ্রটায বযাড, যাজাীদত াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব জবভ 

বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। লুবঙ্গ, গাভছা  বল্ক াবড় বফব ততবয দয় থাদক।   
 

৯.১৭ বফবক বন্টায যাংপুয: 
 

যাংপুয দয, গঙ্গাচড়া  এয ার্শ্ডফতী াঞ্চদরয তাঁবতদদয প্রদয়াজনীয় াায্য-দমাবগতা প্রদাদনয জয এ বকন্দ্রটি  স্থান 

কযা য়। এ বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভ দে যাংপুয, রারভবনযাট  কুবড়গ্রাভ বজরায াঅতাধীন এরাকা। বকন্দ্রটি 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন যাংপুয প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয াবযন্তদয াফবস্থত। বফনাযব াবড়, লুবঙ্গ, গাভছা  তযবঞ্জ এ 

াঞ্চদর  বফব ততবয য়। 
 

৯.১৮  বফবক বন্টায বচবযযফন্দয, বদনাজপুয: 
 

তাঁবতদদয কল্যাদণয জয বদনাজপুয বজরাস্থ বচবযযফন্দয উদজরায যাণীযফন্দয এরাকায় নযতপুয বভৌজায় ০.৫০ একয 

বনজস্ব জবভয উয এ বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভ দে বদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁ, ঞ্চগড়  নীরপাভাযী বজরা। উবল্লবাত এরাকাভদ লুবঙ্গ  গাভছা ততবয দয় থাদক। 
 

৯.১৯ বফবক বন্টায কুবিয়া:  

 

কুবিয়া, বভদযপুয, চুয়াডাঙ্গা  যাজফাবড় বজরাভদয াঅতাধীন এরাকায তাঁবতদদয কল্যাদণয জয এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত 

য়। াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব), কুভাযাারী, কুবিয়ায াবযন্তদয এ বকন্দ্রটি াফবস্থত। কুবিয়া, বভদযপুয, 

চুয়াডাঙ্গা  যাজফাবড় বজরাভদ বফছানায চাদয, াবড়, লুবঙ্গ, গাভছা, ার চাদয  বতায়াদর বফব বযভাদণ উৎাবদত দয় 

থাদক। 
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৯.২০ বফবক বন্টায মদায: 
 

মদায বজরায ারাড়া, বফাযী কদরানী নাভক স্থাদন  পুযাতন কফা  (দজ এর নাং-৯৩) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয 

উয বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। মদায  নড়াাআর বজরায াঅতাধীন এরাকাভ বনদয় এ বকদন্দ্রয াবফ ডক কাম ডক্রভ বযচাবরত 

য়। মদাদয গাভছা, লুবঙ্গ  কাতান াবড় ততবয দয় থাদক।  
 

৯.২১ বফবক বন্টায াতক্ষীযা: 
 

াতক্ষীযা, করাদযায়া  তারা উদজরায় ফফাযত তাঁবতদদয কল্যাদণয জয াতক্ষীযা (দজ এর নাং-৫৮) বভৌজায় ০.৫০ 

একয বনজস্ব জবভয উয এ বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি াতক্ষীযা বজরায ঝাউডাঙ্গা এরাকায় াফবস্থত। এ এরাকায় 

াধাযণত গাভছা ততবয দয় থাদক।  
 

 

৯.২২  বফবক বন্টায কাবরগঞ্জ, াতক্ষীযা: 
 

কাবরগঞ্জ বফবক বন্টাযটি াতক্ষীযা বজরায কাবরগঞ্জ উদজরায নরতা এরাকায কাবরগঞ্জ (বজ এর  নাং-১৬) বভৌজায় ০.৫০ 

একয বনজস্ব জবভয উয স্থান কযা য়। াতক্ষীযা বজরায কাবরগঞ্জ, বদফাটা, াঅাশুবন  শ্যাভনগয উদজরায় ফফাযত 

তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণয জয এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত য়। াতক্ষীযা বজরায কাবরগঞ্জ উদজরায় বযাগীদদয বচবকৎায বক্ষদে 

ব্যফহৃত গজ ব্যাদন্ডজ বফব উৎাবদত য়। 
 

৯.২৩  বফবক বন্টায তরকুা, বঝনাাআদ: 
 

এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভ দে বঝনাাআদ  ভাগুযা বজরায ভগ্র এরাকা। বকন্দ্রটি বঝনাাআদ বজরায 

তরকুা উদজরায গাড়াদাারা ( বজ এর নাং- ১২৮) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয স্থান কযা য়। এ বফবক 

বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকায় াধাযণত লুবঙ্গ  গাভছা ততবয য়। 
 

৯.২৪  বফবক বন্টায খুরনা: 

 

খুরনা, ফাদগযাট  বদযাজপুয বজরায াঅতাধীন এরাকাভদয তাঁবতদদয াবফ ডক দমাবগতা কযায উদেদশ্য এ বফবক 

বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। এ বন্টাযটি উদজরা চত্বয পৄরতরা, খুরনায় াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব 

জবভ বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। খুরনা, ফাদগযাট  বদযাজপুয বজরায 

াঅতাধীন এরাকাভদ াধাযণত গাভছা ততবয দয় থাদক।  
 

৯.২৫    বফবক বন্টায বগৌযনদী, ফবযার: 
 

বগৌযনদী উদজরায দবক্ষন ারযবদ (দজএর নাং-৭১) বভৌজায় ০.৫০ একয বনদজস্ব জবভয উয বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। 

বগৌযনদী বফবক বন্টাযটি ফবযার বজরায বগৌযনদী উদজরায় াফবস্থত ফবযার  ববারা বজরায ভগ্র এরাকা দে এ 

বন্টাদযয কাম ডকযী এরাকা। এ এরাকাগুদরাদত উিতভাদনয ভাবযয বনট  গাভছা ততবয দয় থাদক।  
 

৯.২৬ বফবক বন্টায টুয়াাারী: 
 
 

টুয়াাারী, ফযগুনা এফাং ঝারকাঠি বজরায াঅতাধীন এরাকাভ বনদয় এ বফবক বন্টাদযয াবফ ডক কাম ডক্রভ বযচাবরত য়। 

রুস্তভ ভধায কারবাট ড, টাউন কাবরকাপুয, টুয়াাারী এরাকায় এ বফবক বন্টাযটি াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতায় 

বকাদনা বনজস্ব জবভ বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। টুয়াাারী বফবক বন্টাদযয 

াঅতাধীন এরাকায় তাঁদত উৎাবদত উিতভাদনয াট ড বছ, বভদয়দদয চাদয, বফছানায চাদয, গাভছা, লুবঙ্গ  উজাতীয় 

ভবরাদদয থাবভ বফব উৎাবদত য়। 
  

৯.২৭  বফবক বন্টায ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফাবড়য়া:  

 

এ বফবক বন্টাযটি াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব), ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফাবড়য়ায াবযন্তদয াফবস্থত। 

ব্রাহ্মণফাবড়য়া বজরায ভগ্র এরাকায তাঁবতদদয বনদয় এয কাম ডক্রভ বযচাবরত য়। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকায় 

গাভছা  লুবঙ্গ উৎাবদত য়। 
 

৯.২৮ বফবক বন্টায বাভনা, কুবভল্লা: 

 

কুবভল্লা, চাঁদপুয, বনায়াাারী, বপনী এফাং রক্ষীপুয বজরায় ফফাযত তাঁবতদদয সুদয়াগ-সুবফধা প্রদাদনয জয কুবভল্লা বজরায় 

বাভনা উদজরায় যাভকৃষ্ণপুয (দজ এর-৯১) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয এ বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি 

কুবভল্লা বজরায বাভনা উদজরায যাভকৃষ্ণপুয এরাকায় াফবস্থত। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ লুবঙ্গ, গাভছা, 

রুভার  াাবদ কাড় ততবয য়। 
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৯.২৯  বফবক বন্টায কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায: 
 

বভৌরবীফাজায বজরায কভরগঞ্জ উদজরায ােদাারা নাভক স্থাদন ীযাভবত ( বজ.এর নাং-৯৬) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব 

জবভয উয এ বন্টাযটি স্থান কযা য়। বদরট, বভৌরবীফাজায, বফগঞ্জ  সুনাভগঞ্জ বজরায াঅতাধীন এরাকাভদয 

উজাতীয় তাঁবতদদয কল্যাদণয জয এ বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। এ এরাকাভদ তাঁদত উৎাবদত উিতভাদনয বফছানায চাদয, 

ভবনপুবয াবড়, বিবছ, ড়না, বযাবনটি ব্যাগ  উজাতীয় ভবরাদদয থাবভ উৎাবদত য়। 

 

৯.৩০ বফবক বন্টায ফান্দযফান: 
 

াফতডয বজরা ফান্দযফান এরাকায উজাতীয় তাঁবতদদয কল্যাদণয জয ফারাঘাটা বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয এ 

বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। বকন্দ্রটি ফান্দযফান বজরায ফারাঘাটা এরাকায় াফবস্থত। ফান্দযফান  চেগ্রাভ বজরায ভগ্র 

এরাকায তাঁবতদদয বনদয় এয কাম ডক্রভ বযচাবরত য়। এ  বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ  উজাতীয় ভবরাদদয 

থাবভ, ড়না, াবড়, বভদয়দদয চাদয  লুবঙ্গ উৎাবদত য়। 

 

৯.৩১ বফবক বন্টায কক্সফাজায: 
 

ভগ্র কক্সফাজায বজরায উজাতীয় তাঁবত  াযায তাঁবতদদয াবফ ডক কল্যাদণয জয কক্সফাজায বজরায বঝরাংজা  (দজ.এর-

১৭) বভৌজায় ০.৫০ একয বনজস্ব জবভয উয কক্সফাজায বফবক বন্টাযটি স্থান কযা য়। এ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন 

এরাকাভদ  উজাতীয় ভবরাদদয থাবভ, ড়না, াবড়, বভদয়দদয চাদয  লুবঙ্গ উৎাবদত য়। 

 

৯.৩২  বফবক বন্টায যাঙ্গাভাটি: 
 

যাঙ্গাভাটি াফ ডতয বজরায় ফফাযত উজাতীয় তাঁবতদদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক কর প্রকায সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয 

উদেদশ্য এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত য়। দবক্ষন কাবরন্দীপুয, বনউদকাট ড বফবল্ডাং, যাঙ্গাভাটি এরাকায় এ বকন্দ্রটি াফবস্থত। এ বফবক 

বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব জবভ বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। এ বফবক 

বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ  উজাতীয় ভবরাদদয থাবভ, ড়না, াবড়, বভদয়দদয চাদয  লুবঙ্গ উৎাবদত য়। 
 

৯.৩৩   াফ বফবক বন্টায াাগড়াছবড়:  

াাগড়াছবড় াফ ডতয বজরায় ফফাযত উজাতীয় তাঁবতদদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক কর প্রকায সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয 

উদেদশ্য এ াফ বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। কাদরক্টবযদয়ট জাদভ ভবজদ ভাদকডট বফন নাং-০১ কক্ষ নাং-২০৯ াাগড়াছবড় াফ ডতয 

বজরায় এ বকন্দ্রটি াফবস্থত। এ াফ বফবক বন্টাদযয াঅতায় বকাদনা বনজস্ব জবভ বনাআ। বাড়া বফদন বকন্দ্রটিয মাফতীয় 

দাপ্তবযক কাম ডক্রভ বযচাবরত দে। এ াফ বফবক বন্টাদযয াঅতাধীন এরাকাভদ উজাতীয় ভবরাদদয থাবভ, ড়না, 

াবড়, বভদয়দদয চাদয  লুবঙ্গ উৎাবদত য়। 

 

৯.৩৪ াফ বফবক বন্টায বযৌভাযী, কুবড়গ্রাভ: 
 

কুবড়গ্রাভ বজরায াঅতাধীদন এফাং এয ার্শ্ডফতী াঞ্চদরয তাঁবতদদয প্রদয়াজনীয় াায্য-দমাবগতা প্রদাদনয জয কুবড়গ্রাদভয 

বযৌভাযী উদজরায় ২০১৯ াদর এ াফ বফবক বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। বফনাযব াবড়, লুবঙ্গ, গাভছা  তযবঞ্জ এ াঞ্চদর  

বফব ততবয য়। 
 

৯.৩৫ াফ বফবক বন্টায বদাগাছী, াফনা: 
 

াফনা বজরায তাঁবতদদয সুদমাগ-সুবফধা প্রদাদনয জয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক াফনা বজরায বদাগাছী বভৌজায় ১.০৮ একয 

জবভয উয ২০১৯ াদর এ াফ বফবক বন্টাযটি প্রবতবষ্ঠত য়। এ এরাকায় বফনাযব াবড়, তাঁত কটন াবড়  লুবঙ্গ বফব 

উৎাবদত য়। 
 

১০।  এক নজদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয  প্রবক্ষণ বকন্দ্রভ: 

 

বদদয তাঁবতদদয দক্ষ কদয গদড় বতারায াাাব তাঁত ফদস্ত্রয গুণগত ভান বৃবি এফাং নতুন নতুন বডজাাআন ততবযয ভােদভ কভ 

ভদয় তাঁবতযা মাদত াবধক তাঁত ফস্ত্র উৎাদন কযদত াদয বরদক্ষয তাঁবতদদয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাদড ডয বনম্নফবণ ডত প্রবক্ষণ বকন্দ্রভ যদয়দছ : 
 

১০.১  ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, াদপ্রতা, নযবাংদী: 
 

তাঁত বল্পীদদয দক্ষতা বৃবি  তাঁত ম্পবকডত বফলদয় গদফলণা কাম ডক্রভ বযচারনায জয ১৯৮৪ াদর নযবাংদী বজরায 

াদপ্রতা এয ফাগাটা বভৌজায় ৬.০০ একয বনজস্ব জবভয উয ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউটটি স্থান কযা 

য়। এ াআনবিটিউট দত তাঁত বল্পীদদয বফববি বকাদ ড ০২ ভা , ০১ ভা বভয়াবদ প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। মায ভদে যদয়দছ 

সুতা যাংকযণ  বটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং, ববভাদটাদভটিক তাঁদত বুণন, ডবফ  বজকাড ড বডজাাআদন বুণন, বুণন  ফাজাযজাতকযণ, টাাআ 

এন্ড ডাাআ, িক  ফাটিক, বিণ বপ্রবন্টাং াআতযাবদ। ফতডভাদন এ প্রবক্ষণ  বকন্দ্র দত যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় বফববি াঞ্চদরয 
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তাঁবতদদযদক প্রাবতষ্ঠাবনক  ভ্রাম্যভাণ প্রবক্ষণ প্রদান কযা দে। এছাড়া, উক্ত প্রবক্ষণ াআনবিটিউট এ ০৪ ফছয বভয়াবদ 

বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং একাদডবভক বকা ড চালু যদয়দছ। এাাদন াধাযণত এএব া কযা বক্ষাথীদক 

বডদপ্লাভা বকা ড কযায সুদমাগ বদয়া য়। বডদপ্লাভা াদয য াবধকাাং বক্ষাথী াংবিি বফববি প্রবতষ্ঠাদন চাকুযীদত বনদয়াবজত ন। 
 

১০.২   তাঁত প্রবক্ষণ উদকন্দ্র বফড়া, াফনা: 

 

াফনা  বযাজগঞ্জ বজরায াঅতাধীন এরাকাভদয তাঁবতদদয তাঁত ম্পবকডত বফববি প্রবক্ষণ প্রদাদনয জয ১৯৮৭ াদর 

াফনা বজরায বফড়া উদজরায াবতগাড়া বভৌজায় ০.৩৩ একয জবভয উয তাঁত প্রবক্ষণ উদকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ 

প্রবক্ষণ উদকন্দ্র দত তাঁত বল্পীদদয যাংকযণ, বুণন, বটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং বফববি বকাদ ড ০২ ভা, ০১ ভা বভয়াবদ ভ্রাম্যভাণ 

 প্রাবতষ্ঠাবনক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। এ প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় তাঁবতদদযদক প্রাবতষ্ঠাবনক  ভ্রাম্যভাণ 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা দে। 
 

১০.৩   বদরট ভবণপুবয তাঁত প্রবক্ষণ বকন্দ্র, বদরট: 
 

বদরদটয ভবণপুবয তাঁত বদল্পয উিয়দন নকা প্রণয়ন  তাঁদদয প্রবক্ষণ প্রদাদনয জয ৩১৬.৭৭ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় 

২০০৮ াদর বফবক বল্পাঞ্চর এরাকায় প্লট-এ-১৮, ০.২১ একয জবভয উয তাঁত প্রবক্ষণ বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ প্রবক্ষণ 

বকন্দ্র দত যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় বদরট বফবাদগয তাঁবতদদযদক প্রাবতষ্ঠাবনক  ভ্রাম্যভাণ প্রবক্ষণ প্রদান কযা দে। 
 

১০.৪   যাংপুয প্রবক্ষণ বকন্দ্র, াতভাথা, যাংপুয:  
 

যাংপুয দয, গঙ্গাচড়া  ার্শ্ডফতী াঞ্চদরয তাঁবত বদদয উত্তযাঞ্চদর ফফাযত তাঁবতদদয প্রবক্ষণ প্রদাদনয জয ৩৮৭.১৭ 

রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ২০০৯ াদর যাংপুয দযয াাফাগ াতভাথা এরাকায কাভার কাছনা বভৌজায় ০.৪০ একয জবভয 

উয এ প্রবক্ষণ বকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় তাঁবতদদযদক দক্ষ কদয গদড় বতারায 

জয প্রাবতষ্ঠাবনক  ভ্রাম্যভাণ প্রবক্ষণ প্রদান কযা দে। 
 

১১। এক নজদয পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্রভ: 

তাঁবতদদয প্রবক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষতা বৃবি, কভ ভদয় াবধক উৎাদন, বযফবতডত ফাজাদযয চাবদায বযদপ্রবক্ষদত 

ববাক্তায ছন্দ ানুমায়ী নতুন নতুন বডজাাআন উদ্ভাফদনয রদক্ষয “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  

একটি বফবক বন্টায স্থান” ীল ডক প্রকল্পটি ৪১৫০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ (ভাপ্ত জুন ২০১৭)। 

উক্ত প্রকদল্পয াঅতায় বনম্নফবণ ডত ০১টি পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  ০৩টি পযান বডজাাআন  প্রবক্ষণ উদকন্দ্র স্থান 

কযা দয়দছ। 
 

১১.১  পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট, নযবাংদী: 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, াদপ্রতা, নযবাংদী এয াবযন্তদয ফাতাঁদফা কতৃডক ফাস্তফাবয়ত “তাঁত ফদস্ত্রয 

উিয়দন পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  ০১টি বফবক বন্টায স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় পযান বডজাাআন বেবনাং 

াআনবিটিউট স্থান কযা য়। এ াআনবিটিউট দত ফছদয ৬০০ জনদক পযান বডজাাআদনয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযায রক্ষযভাো 

বনধ ডাবযত াঅদছ। ববফষ্যদত এ াআনবিটিউট দত বডদপ্লাভা-াআন-পযান বডজাাআন এফাং বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং বফলদয় 

একাদডবভক কাম ডক্রভ বযচারনা কযা দফ। াআনবিটিউদটয াঅতায় প্রবক্ষণ প্রদান শুরু কযায রদক্ষয জনফর বনদয়াদগয কাম ডক্রভ 

চরভান াঅদছ। 
 

১১.২  পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র, কাবরাতী, টাঙ্গাাআর: 

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ফাস্তফাবয়ত “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  ০১টি বফবক বন্টায 

স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় টাঙ্গাাআর বজরায কাবরাতী উদজরায ফল্লা বভৌজায় (াবতয়ান নাং-১৮৬) ০.৭৬ একয জবভয 

উয পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ প্রবক্ষণ উদকন্দ্র দত ফছদয ৬০০ জনদক পযান বডজাাআদনয 

উয প্রবক্ষণ প্রদান কযায রক্ষযভাো বনধ ডাবযত াঅদছ। বকদন্দ্রয াঅতায় প্রবক্ষণ প্রদান শুরু কযায রদক্ষয জনফর বনদয়াদগয 

কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 

 

১১.৩  পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র, বফরকুবচ, বযাজগঞ্জ: 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ফাস্তফাবয়ত “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  ০১টি বফবক বন্টায 

স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় বযাজগঞ্জ বজরায বফরকুবচ উদজরায বযনগদযয কাভাযাড়া বভৌজায় (দজ. এর নাং-৬৩) 

১.০০ একয জবভয উয পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্রটি স্থান কযা য়। এ প্রবক্ষণ উদকন্দ্র দত ফছদয ৬০০ জনদক 

পযান বডজাাআদনয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযায রক্ষযভাো বনধ ডাবযত াঅদছ। বকদন্দ্রয াঅতায় প্রবক্ষণ প্রদান শুরু কযায রদক্ষয 

জনফর বনদয়াদগয কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 
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১১.৪   পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র,কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায: 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয কভরগঞ্জ বফবক বন্টাদযয াবযন্তদয ফাতাঁদফা কতৃডক ফাস্তফাবয়ত “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন 

বেবনাং াআনবিটিউট  ০১টি বফবক বন্টায স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র স্থান কযা য়। 

এ প্রবক্ষণ উদকন্দ্র দত ফছদয ৬০০ জনদক পযান বডজাাআদনয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযায রক্ষযভাো বনধ ডাবযত াঅদছ। বকদন্দ্রয 

াঅতায় প্রবক্ষণ প্রদান শুরু কযায রদক্ষয জনফর বনদয়াদগয কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 

 

 

১২। এক নজদয তাঁত বফাদড ডয াবব ডবাং প্রবতষ্ঠানভ: 
 

বদদয তাঁত বল্প তথা তাঁবতদদয বফববি প্রকায ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা মথা: টুাআবিাং, ডাাআাং, বিন্টাবযাং, বজগায বধারাাআ, 

বজট বধারাাআ  বপবনবাং, কযাদরন্ডাবযাং, াাআদরা-এক্সোকটিাং, বনবজাং এফাং বপ্রবন্টাং াবব ড প্রদান কযা য়।  ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন ফতডভাদন বনম্নফবণ ডত বফা/াবব ডবাং বকন্দ্রভ যদয়দছ:  
 

১২.১   বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব), াজাদপুয, বযাজগঞ্জ:  

 

১৯৬০-৬১ দন তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কতৃডক াজাদপুয উদজরায 

দবযয়াপুয বভৌজায় ৩.১৪ একয জবভয  উয বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব) াজাদপুয বকন্দ্রটি স্থাবত য়। 

বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব) াজাদপুয বকন্দ্রটি ঢাকা-াফনা ভাড়দকয বিভ াদ াজাদপুয ফাজাদযয 

বিকদট াফবস্থত। বকদন্দ্রয কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয বফতন-বাতা যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় বনফ ডা কযা দে। বটক্সটাাআর 

পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব), াজাদপুয, বযাজগঞ্জ বকন্দ্র বথদক ায়ায লুভ বাড়া, স্তচাবরত তাঁত বাড়া, টুাআবিাং, যান্ড 

বযবরাং, সুতা ডাাআাং  কযাদরন্ডাবযাং াবব ড প্রদান কযা য়। াজাদপুদযয াবড়  লুবঙ্গয বম ঐবতয যদয়দছ তায বছদন 

াজাদপুদযয টিএপব বকন্দ্রটিয উদল্লাদমাগ্য ভূবভকা যদয়দছ। ফতডভাদন ১৯০০.৯৭ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক 

বফএভাঅযাআ (ব্যাদরবিাং ভডাণ ডাাআদজন বযদনাদবন এন্ড এক্সানন)  কযা দে। বকন্দ্রটি বফএভাঅযাআ কযা দর তাঁবতদদয 

বফববি প্রকায ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা  মথা: টুাআবিাং, ডাাআাং, বিন্টাবযাং, বজগায বধারাাআ, বজট বধারাাআ  বপবনবাং, 

কযাদরন্ডাবযাং, াাআদরা-এক্সোকটিাং, বনবজাং এফাং বপ্রবন্টাং াবব ড াঅয বফব বযভাদণ প্রদান কযা ম্ভফ দফ এফাং রাবজনক 

প্রবতষ্ঠাদন রূান্তবযত দফ। 

 
 

১২.২  াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব), কুভাযাারী, কুবিয়া: 
 

১৯৬০-৬১ দন বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব) কুভাযাারী বকন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small 

& Cottage Industries) কতৃডক কুভাযাারী উদজরায বযকাবন্দ বভৌজায় ২.২৪ একয জবভয উয প্রবতবষ্ঠত য়। বকন্দ্রটি 

কুভাযাারী বৌযবা বযাড াংরগ্ন কুভাযাারী ফাজাদযয ভদে াফবস্থত। ফবণ ডত বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টাযটিদক ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ড কতৃডক াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব) প্রকদল্প রূান্তয কযা য়। াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ 

বন্টায (এএপব), কুভাযাারী, কুবিয়া বকন্দ্র বথদক ফয়নপূফ ড বফা বদদফ টুাআবিাং  ডাফবরাং কযা, বফববি কাউদন্টয 

বদঙ্গর সুতাদক বকবভকযার  িাচ ড জাতীয় দাদথ ডয ভােদভ াাআবজাং কদয উাআববাং এয উদমাগী ফীভ ততবয কযা, স্তচাবরত 

তাঁত বাড়া, বপ্রবন্টাং বটবফর বাড়া, টুাআবিাং, াাআবজাং, কযাদরন্ডাবযাং, ডাাআাং, বযবরাং এফাং বকয়ায াবব ড প্রদান কযা য়। ফতডভাদন 

২১৩৯.৮০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক বফএভাঅযাআ (ব্যাদরবিাং ভডাণ ডাাআদজন বযদনাদবন এন্ড এক্সানন) কযা 

দে।  বকন্দ্রটি বফএভাঅযাআ কযা  দর তাঁবতদদয উবল্লবাত বফাভ াঅয বফব বযভাদণ  দজ প্রদান কযা ম্ভফ দফ 

এফাং বকন্দ্রটি রাবজনক প্রবতষ্ঠাদন রূান্তবযত দফ। 
 

 

১২.২  াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব), কাবরাতী,        : 
 

                                 “           অ                           ন             ন  ন    

      (২          )”                                           ১৬৫৫.৯৪             ১         

         ন          ।                                       ন           ন         ন।       

              ন         ন                   ন                         ন          । জনফর বনদয়াদগয 

কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 
 

১২.৩  বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব), বাবাযাভপুয, কুবভল্লা: 
 

১৯৬০-৬১ দন বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায (টিএপব) কুভাযাারী বকন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small 

& Cottage Industries) কতৃডক বাবাযাভপুয বভৌজায় ৩.৩৩ একয জবভয উয াঅদরাচয প্রবতষ্ঠানটি স্থাবত য়। বকন্দ্রটি 

কুবভল্লা বজরায বাভনা উদজরায চাদন্দয চয াআউবনয়নস্থ বাবাযাভপুদয াফবস্থত। পূদফ ড ফবণ ডত বকন্দ্রটি বথদক টুাআবিাং, াাআবজাং, 

ডাাআাং, উাআববাং  কযাদরন্ডাবযাং বফা প্রদান কযা দতা। ফতডভাদন ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযদণয জয াবব ডবাং এয চাবদা কভ থাকায় 

বকন্দ্রটিয কাম ডক্রভ ফন্ধ যদয়দছ। 
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১২.৪  ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র (ববব), ভাধফদী, নযবাংদী:  
 

 

ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র (ববব), ভাধফদী, নযবাংদী বকন্দ্রটি ১৯৮৭ াদর ১৯৯.৬০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় নযবাংদী দয 

উদজরাধীন ভাধফদী এরাকায় ফড় নাড়া বভৌজায় ৩.৬৩ একয জবভয উয প্রবতষ্ঠা কযা য়। ববব, ভাধফদী বকন্দ্রটি 

একটি স্ব-উাবজডত প্রবতষ্ঠান াথ ডাৎ বকদন্দ্রয াবব ডবাং াঅয় দত কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয বফতন-বাতা মাফতীয় ব্যয় বনফ ডা কযা 

দয় থাদক। বকন্দ্রটি বথদক তাঁবতদদয উৎাবদত ফদস্ত্রয কাবযগবয ফয়দনাত্তয বফা মথা-বিন্টাবযাং াবব ড াথ ডাৎ ববজা কাদড়য 

ফয পূদফ ডয াফস্থায় বপবযদয় এদন ভদু কযাদরন্ডায কযা, বজগায বধারাাআ, বজট বধারাাআ  বপবনবাং, ০৭ ফউর কযাদরন্ডায 

বভবদনয ভােদভ কাড় কযাদরন্ডায কযা, াাআদরা-এক্সোকটিাং, বনবজাং এফাং বপ্রবন্টাং াবব ড প্রদান কযা য়। াঅবয দদক 

ববব বকন্দ্রটি কাড় প্রদবাং এয বক্ষদে ভাধফদী  নযবাংদী এরাকায তাঁবতদদয ভাদঝ ব্যাক উৎাদয সৃবি কদয। 

যফতীদত বববয কাম ডক্রদভ উিুি দয় উক্ত াঞ্চদর ব্যবক্তগত  বফযকাবয ম ডাদয় াঅধুবনক প্রদবাং  বপবনবাং বভর/ 

কাযাানা প্রবতবষ্ঠত দয়দছ। ম্প্রবত ৪৪৫৮.৭০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক বফএভাঅযাআ (ব্যাদরবিাং ভডাণ ডাাআদজন 

বযদনাদবন এন্ড এক্সানন) কযা য়। বকন্দ্রটি চালু কযায প্রবক্রয়াধীন যদয়দছ। বকন্দ্রটি চালু কযা দর ১ভ ফদল ড ৬৫% উৎাদন 

ক্ষভতায় ১৫২৭.৭১ রক্ষ টাকা, ২য় ফদল ড ৭০% উৎাদন ক্ষভতায় ১৬৪৫.২৩ রক্ষ টাকা এফাং ৩য় ফদল ড ৭৫% উৎাদন ক্ষভতায় 

১৭৬২.৭৪ রক্ষ টাকা াঅয় দফ ভদভ ড বডববদত বফদফচনা কযা দয়দছ।   
 

১২.৫  াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব), ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফাবড়য়া :  
 

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ১৯৮৭-১৯৯৬ াদর ব্রাহ্মণফাবড়য়া বজরায ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরা দয াংরগ্ন বততা নদীয াদড় 

বরভাফাদ এরাকায় তাঁবতদদয কাবযগবয বফা প্রদাদনয রদক্ষয ৪২৩.৮১৫ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ২.৫০ একয জবভয উয 

াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায (এএপব)টি স্থান কযা য় । একাআ ভদয় ২০টি বফবক বন্টায, ০৪টি এএপব  ০১টি 

ডাাআাং বপ্রবন্টাং াআউবনট (বডবাআউ) স্থান কযা য়। এএপব, ফাঞ্ছাযাভপুয বকন্দ্রটিয স্থাদনয উদেশ্য বছর স্থানীয় তাঁবতদদয 

বফববি কাবযগবয বফা বমভন-টুাআবিাং, ডাাআাং, বুণন, যান্ড বিন, বপ্রবন্টাং াআতযাবদ বফা প্রদান কযা। ফতডভাদন ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযদণয 

জয াবব ডবাং এয চাবদা কভ থাকায় বকন্দ্রটিয কাম ডক্রভ ফন্ধ যদয়দছ। ফতডভাদন বকন্দ্রটিদত প্রবক্ষণ প্রদান কযায উদযাগ গ্রণ 

কযা দয়দছ।  
 

১৩।  এক নজদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ভাবরকানাধীন বদদয বফববি াঞ্চদর াফবস্থত Loomless Weavers 

Cooperative (LWC)  Society  Replacement of Pit Loom (RPL) প্রবতষ্ঠানভ:  

 

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ১৯৭৮ াদরয বদেম্বয ভাদ তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত নাদভ এক উিয়ন 

বযকল্পনা গ্রণ কযা য়। ম ডায়ক্রদভ বদদয াববজ্ঞ তাঁবতদদযদক পুনফ ডান  তাদদয জন্মগত াববজ্ঞতাদক কাদজ রাগাদনা 

এফাং তাঁদদযদক াঅধুবনক করাদকৌর বফলয়ক বক্ষা প্রদাদনয ভােদভ বদদয তাঁত বল্পদক াবনফাম ড াফক্ষয় দত যক্ষা কযায 

জযাআ এ প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ১৯৭৮-৮৪ বভয়াদদ তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত ীল ডক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা য়। 

এ প্রকদল্পয াঅতায় বভাট ১১টি তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত গঠন কযা য়। প্রকদল্প প্রদত্ত ফ ডদভাট তাঁত াংখ্যা 

 বছর ৮৫৫ টি। ১১টি তাঁত বফীন তাঁবত ভফায় বভবতয াঅতায় ৮৫৫টি তাঁদতয ভল্য  কাম ডকযী ভরধন ফাফদ বভাট 

৪৯,২৩,৩৯৭/- টাকা ঋণ বদয়া য়। প্রকদল্পয াঅতায় ১১টি তাঁত বফীন তাঁবত ভফায় বভবতয নাভ  াফস্থান বনদম্ন ফণ ডনা কযা 

দরাাঃ 
 

১৩.১  LWC- বরভাফাদ, ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফাবড়য়া: 
 

ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরায বভযপুয (বজএর-৯৬) বভৌজায় ০.২৫ একয জবভয উয তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত স্থান 

কযা য়। 
 

১৩.২  LWC- রা, নযবাংদী: 
 

নযবাংদীয বজরায রা উদজরায াদনয ফাবড় (বজএর-১৫৫) বভৌজায় ০.৬৬ একয জবভয উয তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় 

(LWC) বভবত স্থান কযা য়।  
 

 

১৩.৩  LWC- বদাগাছী, াফনা: 
 

াফনা বজরায বদাগাছী বভৌজায় ১.০৮ একয জবভয উয তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত স্থান কযা য়।  

 
 

১৩.৪  LWC-নযথপুয, বদনাজপুয:  
 

বদনাজপুয বজরায বচবযযফন্দয উদজরায নযথপুয বভৌজায় ০.৬৪ একয জবভয উয তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC)           

বভবত স্থান কযা য়।  
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১৩.৫  LWC - াবতরাপুয, কুবড়গ্রাভ: 
 

কুবড়গ্রাভ বজরায উবরপুয উদজরায াবতরাপুয নাভক স্থাদন দবক্ষন দরদবরয়া (বজএর-৮৩, বকভয বজএর-৭০) বভৌজায় ০.৬৩ 

একয জবভয উয তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত স্থান কযা য়। 

   

১৩.৬  LWC - নরতা, কাবরগঞ্জ, াতক্ষীযা: 

 

 

াতক্ষীযা বজরায কাবরগঞ্জ উদজরায নরতা নাভক গ্রাদভ বানাটিকাবয (বজএর-১৬) বভৌজায় ০.৩৭ একয জবভয উয 

তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত স্থান কযা য়।  
 

 

১৩.৭  LWC - ভৄরাবদ, বগৌযনদী, ফবযার: 
 

ফবযার বজরায বগৌযনদী উদজরায ভৄরাবদ াআউবনয়দনয পূফ ড ববরভপুয (বজ এর-০৭) বভৌজায় ০.৪৫ একয জবভয উয 

তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত য়।  

 

১৩.৮  LWC - রূপুয, াফনা: 
 

তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় (LWC) রূপুয, াফনা স্থান কযা য়। এ প্রকদল্পয 

াঅতায় বকাদনা জবভ বনাআ। 

১৩.৯ LWC - কুভাযাারী, কুবিয়া: 

 

 

তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় (LWC) কুভাযাারী, কুবিয়া স্থান কযা য়। এ প্রকদল্পয 

াঅতায় বকাদনা জবভ বনাআ। 

 

১৩.১০ LWC - বাবাযাভপুয, কুবভল্লা:    
 

তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় (LWC) বাবাযাভপুয, কুবভল্লা  স্থান কযা য়। এ প্রকদল্পয 

াঅতায় বকাদনা জবভ বনাআ। 
 

১৩.১১ LWC - তফযাগীযচারা, গাজীপুয:  
 

১৯৮৩ াদর তাঁতবফীন তাঁবত ভফায় (LWC) বভবত ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় (LWC) তফযাগীযচারা, গাজীপুয স্থান কযা 

য়। এ প্রকদল্পয াঅতায় বকাদনা জবভ বনাআ। 

 

১৩.১২ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতায় াঅয.ব.এর এরাকাভ: 
 

 

তাঁত বদল্পয উিবতয জয ১৯৮০-৮২ াদর ০৪টি াঅধুবনকীকযণ কভ ডসূবচয াঅতায় বট লুদভয প্রবতস্থান (Replacement 

of Pit Loom- RPL) াঅয.ব.এর প্রকল্প স্থান কযা য়। এ প্রকদল্পয াঅতায় ০৪টি স্থাদন ফ ডদভাট ৪৭৫টি বচত্তযঞ্জন তাঁত 

যফযা কযা য় । প্রকদল্প যফযাকৃত ৪৭৫টি তাঁদতয ভল্যফাফদ বভাট ১৬,৬১,৬১৫/- টাকায ঋণ প্রদান কযা য়।  
 

 

প্রকদল্পয াঅতায় প্রবতষ্ঠানভদয নাভ  াফস্থানাঃ 

 
 

(১) াঅয.ব.এর, যাণীযফন্দয, বদনাজপুয; 

(২) াঅয.ব.এর, বনবিন্তপুয, াফনা;  

(৩) াঅয,ব.এর, াাআযভাযা, যায়পুযা, নযবাংদী এফাং 

(৪) াঅয.ব.এর, বফপুয, নযবাংদী । 

উদল্লখ্য, াঅয.ব.এর প্রকদল্পয াঅতায় বনজস্ব বকাদনা জবভ বনাআ। 
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১৪। জনফরাঃ 
 

১৪.১ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াাংগঠবনক কাঠাদভাভুক্ত যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ফাতাঁদফা এয 

প্রধান কাম ডারয়  ভাঠ ম ডাদয়য বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনয ানুকূদর ভঞ্জুবযকৃত ৩৩৭ টি দ, প্রবক্ষণ কভ ডসূবচ  প্রভেবক্ত উিয়ন 

(টিবাঅাআটি) এয ানুকূদর ১৯ টি দ, তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচ’য ানুকূদর ৪ টি দ, যাংপুয প্রবক্ষণ বকন্দ্র, বফবক 

বন্টায  প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান-এয ানুকূদর ৫ টি এফাং বদরদটয ভবণপুবয তাঁত বদল্পয উিয়দন প্রবক্ষণ, নকা 

উিয়ন, তাঁত ফস্ত্র প্রদ ডনী  বফক্রয় বকন্দ্র স্থান-এয ানুকূদর ৭টি দ বভাট (৩৩৭+১৯+৪+৫+৭)= ৩৭২টি দদয ানুকূদর 

পূযণকৃত দদয াংখ্যা 221টি এফাং 151টি দ শূয যদয়দছ। এতদাংক্রান্ত বফবাজন বনম্নরূাঃ 
 

ক্র: নাং াাা/াআউবনট 
ানুদভাবদত 

দ 

কভ ডযত দ 

াংখ্যা 

শূয দ 

যাবয 

বনদয়াগ 

দদািবত বভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) স্থায়ী দ 

১) ফাতাঁদফা প্রধান কাম ডারয় ১৫৭ 94 41 22 63 

২) বফবক বন্টায/াফ বফবক বন্টায ১৪৪ 80 20 44 64 

৩) ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ 

াআনবিটিউট (ফাতাঁবপ্রাআ), নযবাংদী 
৩৬ 19 14 1 17 

বভাট স্থায়ী দ= ৩৩৭ 191 78 66 146 

(া) াস্থায়ী দ 

৪) প্রবক্ষণ কভ ডসূবচ  প্রভেবক্ত উিয়ন 

(টিবাঅাআটি), নযবাংদী  বফড়া 
১৯ ১3 6 - 6 

৫) তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচ ৪ ৪ - - - 

৬) রংপুর প্রশলক্ষণ কেন্দ্র,কেশিে কিন্টার ও 

প্রদল শনী-োম-শেক্রয় কেন্দ্র স্থাপন  
৫ 4 1 - 1 

৭) শিললের মশণপুশর তাঁত শললের উন্নয়লন 

প্রশলক্ষণ, নেলা উন্নয়ন, তাঁত েস্ত্র 

প্রদল শনী ও শেক্রয় কেন্দ্র স্থাপন 

৭ ৭ - - - 

কমাে অস্থায়ী পদ= ৩৫ 28 7 - 7 

িে শলমাে পদ (ে+খ) = ৩৭২ 221 ৮2 ৬7 ১51 

 

১৪.২ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয যাজস্ব ফাদজদটয াধীন াাংগঠবনক কাঠাদভায় ানুদভাবদত স্থায়ী ৩৩৭টি দ ছাড়া প্রবক্ষণ 

কভ ডসূবচ  প্রভেবক্ত উিয়ন (টিবাঅাআটি) এয ানুকূদর ১৯টি দ, তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচয াধীদন ০৪টি দ, বদরট 

প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয াধীন ০৭টি দ  যাংপুয প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয াধীন ০৫টি দ বভাট (১৯+৪+৫+৭)= ৩৫টি দ াস্থায়ীবাদফ 

যাজস্ব ফাদজদট স্থানান্তবযত দয়দছ। উক্ত দগুদরা স্থায়ীকযণ াাংগঠবনক কাঠাদভাদত ান্তভু ডবক্তয কাজ প্রবক্রয়াধীন যদয়দছ।  

 

১৪.৩ যাজস্ব ফাদজদটয াধীন ানুদভাবদত স্থায়ী/াস্থায়ী ৩৭২ টি দদয াধীদন ফতডভাদন কভ ডযত  শূয দদয বফস্তাবযত 

বফবাজন াযবণ- ১ এ বদয়া দরা। 
 

১৫। ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয চরভান কভ ডকান্ডাঃ 
 

১৫.১  বফবক বন্টাদযয কাম ডক্রভাঃ  
 

তাঁত বল্পীদদয বফা প্রদাদনয জয বদব্যাী ৩৫টি বফবক বন্টাদযয ভােদভ তাঁবত বভবত বফবধভারা- ১৯৯১ বভাতাদফক তাঁবত 

বভবতয দস্যদদযদক াংগঠিত কযা, তাঁদদযদক উিুিকযণ, গ্রু গঠদনয ভােদভ তাঁবতদদযদক ঋণ প্রদান, প্রবক্ষণ প্রদাদনয জয 

তাঁবত বনফ ডাচন, তাঁবতদদয প্রদয়াজনীয় কাবযগবয ায়তা প্রদান কযা তাঁত বদল্পয বফববি ম্প্রাযণভরক বফা প্রদান কযা বফবক 

বন্টাদযয কাজ। একজন বরয়াদজাঁ াবপায তাঁয াধীদন কভ ডযত বপল্ড সুাযবাাআজাযগণ ফবণ ডত কাজগুদরা ম্পাদন কদয 

থাদকন। বফবক বন্টাদযয তাবরকা এ প্রবতদফদদনয াযবণ- ৫ এ বিদফ কযা দরা। 

 

১৫.২  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বফবক বন্টাযয়াবয বনফবন্ধত তাঁত কাযাানায াংখ্যাাঃ 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ৩৫টি বফবক বন্টাদযয কাম ডকযী এরাকায় বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ২৭৩টি কাযাানা বনফন্ধন বদয়া 

দয়দছ। বফবক বন্টাযয়াবয বনফবন্ধত তাঁত কাযাানায াংখ্যা াযবণ-৫ এ বিদফ কযা দরা। 
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১৫.৩  শুল্কভৄক্ত সুবফধায় তাঁবত বভবত কতৃডক সুতা, যাং  যায়ন াঅভদাবন াংক্রান্ত তথ্যাবদাঃ 
 

বদেম্বয ২০২২ ভা শুল্কভৄক্ত সুবফধায় বকান যাং যায়ন াঅভদাবনয সুাবয কযা য়বন।  

 

১৫.৪  কািভ বফবাগ কতৃডক াঅটককৃত/ফাদজয়াপ্ত সুতা তাঁত বফাদড ডয ানুকূদর ফযাে  তাঁত বফাড ড কতৃডক বনফবন্ধত তাঁবত 

বভবতয বফযীদত ফযাে াংক্রান্ত তথ্যাঃ 
 

কািভ কতৃডক্ষ কতৃডক াঅটককৃত সুতা তাঁত বফাদড ডয ানুকূদর ফযাদেয য তাঁত বফাড ড কতৃডক ১৬.০৪.২০১৫ তাবযদা 

ফাতাঁদফা/এবাঅয/৩৮৪(াাং-২)/২০১৫/৬২৬ নাং স্মাযদকয ভােদভ বফাদড ডয বনফবন্ধত ১৫৩টি প্রাথবভক তাঁবত বভবতয 

ানুকূদর ২২টি রদট ১,৪৬,১০৬.৮৮ বকবজ সুতা এফাং ২৭.০৩.২০১৮ তাবযদা ০১টি প্রাথবভক তাঁবত বভবতয ানুকূদর ০১টি রদট 

(কযাটারগ ক্রবভক নাং- ১৪৬ নাং  বফবব-০২/৪৭৭//১৬ এয ে) ৭,৭৬৩ বকবজ সুতা ফযাে বদয়া দয়দছ। ২০১৮-২০১৯ 

াথ ডফছদয কািভ াউ কতৃডক ০৭.১০.২০১৮ তাবযদা ৫(৩৯৩)/কাভ-চ/াক/ তাঁত বফাড ড/ে বমাগাদমাগ/ ২০১৭/১৭৩২ নাং 

েভদর ১২টি রদটয ২,০০,৫৩১.৪০ বকবজ াঅটক  ফাদজয়াপ্তকৃত সুতা ফাতাঁদফায ানুকূদর ফযাে প্রদান কদযদছন। মা তাঁত 

বফাড ড গত ২৩.০১.২০১৯ তাবযদা বফাদড ডয বনফবন্ধত ৫৮টি প্রাথবভক তাঁত বভবতয ানুকুদর ফযাে প্রদান কযা দয়দছ। বদেম্বয 

২০২২ ভাদ কািভ, াউ দত বকান সুতায চারান ায়া মায়বন। কািভ, এক্সাাআজ  বযাট কবভনাদযট, যাজাী বথদক 

প্ররাপ্ত 30,700.00 বকবজ াঅটক  ফাদজয়াপ্তকৃত সুতা ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনফবন্ধত ১১টি প্রাথবভক তাঁবত বভবতয ানুকূদর 

গত 11.01.2022 তাবযদা ফযাে বদয়া য়। বনধ ডাবযত ভদয়য ভদে সুতা উদত্তারন কযদত না াযায় যফতীদত সুতা 

উদত্তারদনয ভয়ীভা ২ (দুাআ) ভা বৃবি কযায জয কবভনায, কািভ, এক্সাাআজ  বযাট কবভনাদযট, যাজাীদক ফাতাঁদফা 

দত ে বরাা য়। ফাতাঁদফায দেয বপ্রবক্ষদত কািভ াউ যাজাী দত ফবণ ডত সুতা উদত্তারদনয ভয়ীভা ১০.06.2022 

তাবযা ম ডন্ত বৃবি কযা য়। বফলয়টি সুতা প্রাপ্ত ১১টি প্রাথবভক তাঁবত বভবতদক জাবনদয় বদয়া দয়দছ। 

 

১৫.৫  ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী:  
 

এ প্রবতষ্ঠাদনয ভােদভ তাঁবতদদয দক্ষতা উিয়দনয রদক্ষয বুণন, যাংকযণ, নকা এফাং বপ্রবন্টাং বফলদয় প্রবক্ষদণয াঅদয়াজন কযা, 

তাঁত প্রভেবক্ত  যাংকযদণয প্রাদয়াবগক গদফলণা  ভান বনয়ন্ত্দণয জয প্রভেবক্তগত ভানদন্ড বনধ ডাযণ এফাং াযায গদফলণা 

কাম ডক্রভ বযচারনা কযা দয় থাদক। ২০২১-২২ াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ফ ডদভাট ১০০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ 

প্রদাদনয জয রক্ষযভাো বনধ ডাবযত যদয়দছ। বদেম্বয ২০২২ ভাদ 40 জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রবক্ষণ 

কাম ডক্রভ শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ বরাঃ) বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ববভ-াদটাদভটিক তাঁদত বুণন, িক  ফাটিক বপ্রবন্টাং, বিন 

বপ্রবন্টাং, টাাআ এন্ড ডাাআ, সুতা যাংকযণ, ডবফ  জযাকাড ড তাঁদত বুণন এফাং ব্যয় বনরূণ  ফাজাযজাতকযণ বকাদ ড “স্তচাবরত তাঁত 

ফস্ত্র যঞ্জাভাবদ উিয়ন বকন্দ্র (বএাআচবাআবড)” দত 2134 জন, একাআ কযাম্পাদ াফবস্থত “প্রবক্ষণ কভ ডসূবচ  প্রভেবক্ত উিয়ন 

(টিবাঅাআটি)”, নযবাংদী দত 3654 জন, “Strengthening and Expansion of Technical and Vocational 

Education and Training (SETVET)” কভ ডসূবচয াঅতায় ১,৭৩৯ জন, বএাআচবাআবড-এয াঅতায় ভ্রাম্যভাণ প্রবক্ষণ 

বকাদ ড 533 জন ফ ডদভাট 8020 জন তাঁবতদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর এ প্রবতদফদদনয 

াযবণ- ২.১  ২.২ এ বিদফ কযা দরা। ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদীদত বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর 

াআবঞ্জবনয়াবযাং বকা ড ভেদগাদমাগীকযণ; াফকাঠাদভাগত সুবফধা ম্প্রাযণ; প্রবত ফছয ৮০ জন ছাে/ছােীদক বডদপ্লাভা বডবগ্র প্রদান 

কযায রদক্ষয “ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয াঅধুবনকায়ন  াফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণ” ীল ডক 

প্রকদল্পয বডবব বভাট ৬০১৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ফাস্তফায়ন কযা দে।  

 

১৫.৬  বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং বকা ডাঃ   
 

ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদীদত ২০১০-২০১১ াথ ডফছয দত ৪ ফছয বভয়াবদ বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর 

াআবঞ্জবনয়াবযাং বকা ড চালু কযা য়। তন্মদে ২০১০-২০১১ বক্ষাফদল ডয ৩৯ জন এফাং ২০১১-২০১২ বক্ষাফদল ড ৪৯ জন, ২০১২-

২০১৩ বক্ষাফদল ড ৭৯ জন, ২০১৩-২০১৪ বক্ষাফদল ড ৮৪ জন ২০১৪-১৫ বক্ষাফদল ড ৭০ জন ২০১৫-১৬ বক্ষাফদল ড ৮১জন, ২০১৬-

১৭ বক্ষাফদল ড ৭২ জন ২০১৭-২০১৮ বক্ষাফদল ড ৮৫ জন বভাট 559 জন বক্ষাথী উত্তীণ ড দয়দছ এফাং ২০১৮-১৯ বক্ষাফদল ড 

68 জন, ২০১৯-২০ বক্ষাফদল ড 70 জন ২০২০-২১ বক্ষাফদল ড ৭৮ জন এফাং ২০২1-২2 বক্ষাফদল ড 154 জন  ফ ডদভাট 370 

জন ছাে/ছােী বনদয় বক্ষা কাম ডক্রভ চরভান যদয়দছ। উক্ত প্রবক্ষণ াআনবিটিউদট এ বকাদ ড ববতডয বক্ষদে তাঁবত বযফাদযয 

ন্তানদদয জয ১০% বকাটা াংযক্ষণ কযা য়। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর এ প্রবতদফদদনয াযবণ- ২.৩ এ বিদফ কযা 

দরা।  
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১৫.৭   বফএব াআন বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং: 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদীদত ২০১৯-২০ াথ ডফছয দত ৪ ফছয বভয়াবদ বফএব-াআন-বটক্সটাাআর 

াআবঞ্জবনয়াবযাং বকা ড চালু কযা দয়দছ।  উক্ত বকাদ ড ২০১৮-১৯ বক্ষাফদল ড ৭২ জন, ২০১৯-২০২০ বক্ষাফদল ড ৮৩ জন এফাং ২০২০- 

২০২১ বক্ষাফদল ড ৮২ জন ছাে/ ছােী বনদয় বক্ষা কাম ডক্রভ চরভান যদয়দছ। 

 

১৫.৮  তাঁত প্রবক্ষণ উদকন্দ্র, বফড়া, াফনাাঃ  
 

এ উদকদন্দ্রয ভােদভ তাঁবতদদয দক্ষতা উিয়দনয রদক্ষয বুণন, যাংকযণ, নকা এফাং বপ্রবন্টাং বফলদয় প্রবক্ষণ; তাঁত প্রভেবক্ত  

যাংকযদণয প্রাদয়াবগক গদফলণা  ভান বনয়ন্ত্দণয জয প্রভেবক্তগত ভানদন্ড বনধ ডাযণ এফাং াযায গদফলণা কাম ডক্রভ বযচারনা 

কযা য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদয এ উদকদন্দ্রয ভােদভ ফ ডদভাট ১২০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদাদনয জয রক্ষযভাো 

বনধ ডাবযত যদয়দছ। বদেম্বয ২০২২ ভাদ এ বকদন্দ্রয ভােদভ ৪০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২2-২3 

াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ২০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ প্রবক্ষণ উদকদন্দ্র প্রবক্ষণ কাম ডক্রদভয শুরু 

(১৯.০১.১৯৮৯ বরাঃ) বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত বভাট 45৭৬ জন তাঁবতদক “ববভ-াদটাদভটিক তাঁদত  বুণন”, “সুতা 

যাংকযণ   বটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং” এফাং “িক  ফাটিক বপ্রবন্টাং” বফলদয় প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত 

তথ্যাফবর এ প্রবতদফদদনয াযবণ-২.৪ এ বিদফ কযা দরা। 

 

১৫.৯  তাঁত প্রবক্ষণ বকন্দ্র, াতভাথা, যাংপুযাঃ 
 

এ প্রবক্ষণ বকন্দ্রটি যাংপুয দয, গঙ্গাচড়া  ার্শ্ডফতী াঞ্চদরয তাঁবত বদদয উত্তযাঞ্চদর ফফাযত তাঁবতদদয প্রবক্ষণ প্রদান 

এফাং াংভেক্ত বফবক বন্টাদযয ভােদভ বফববি ম্প্রাযণভরক বফা প্রদান  তাঁবতদদয উৎাবদত ফস্ত্র বফণদনয ব্যফস্থা 

গ্রদণয রদক্ষয একটি প্রবক্ষণ বকন্দ্র এফাং প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান কযা দয়দছ। এ প্রবক্ষণ বকদন্দ্র যাজস্ব াাদত 

বযচাবরত সুতা “যাংকযণ  বটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং” এফাং “ববভ-াদটাদভটিক তাঁদত  বুণন” ীল ডক প্রবক্ষণ বকাদ ড াদত করদভ 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ফ ডদভাট 120 জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদাদনয রক্ষযভাো 

বনধ ডাবযত যদয়দছ। বদেম্বয ২০২২ ভাদ এ বকদন্দ্রয ভােদভ ২০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২২-২৩ 

াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ৪০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত শুরু (২৩.০৪.২০০৯ 

বরাঃ) বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 1206 জনদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর এ 

প্রবতদফদদনয াযবণ- ২.৫ এ বিদফ কযা দরা। 

 

১৫.১০  তাঁত প্রবক্ষণ বকন্দ্র, াাবদভনগয, বদরটাঃ 
 

বদরট এফাং বভৌরবীফাজায বজরাধীন ভবনপুবয তাঁবতদদযদক াবধক উৎাদন ক্ষভতাম্পি ববভ াদটাদভটিক তাঁদত বুণন, উিত 

যাংকযণ এফাং নকা প্রণারীদত প্রবক্ষণ প্রদান কযা এ প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয প্রধান কাজ। এছাড়া এাাদন ভবনপুবয তাঁবতদদয 

উৎাবদত ফস্ত্র বফণদনয রদক্ষয একটি প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান কযা দয়দছ। এ প্রবক্ষণ বকদন্দ্র যাজস্ব াাদত 

বযচাবরত “ববভ-াদটাদভটিক তাঁদত বুণন” এফাং “যাংকযণ  বটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং” ীল ডক প্রবক্ষণ বকাদ ড াদত করদভ 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ফ ডদভাট 120 জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদাদনয 

রক্ষযভাো বনধ ডাবযত যদয়দছ। বদেম্বয ২০২২ ভাদ এ বকদন্দ্রয ভােদভ ২০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২২-

২৩ াথ ডফছদয এ বকদন্দ্রয ভােদভ ২০ জন প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয শুরু (১৯.১১.২০০৮ 

বরাঃ) বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 1560 জনদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর এ 

প্রবতদফদদনয াযবণ- ২.৬ এ বিদফ কযা দরা। 

 

১৫.১১ পযান বডজাাআন কাম ডক্রভাঃ  
 

১৫.১১.১  ০১টি পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট এফাং ০৩টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকদন্দ্রয জয প্রস্তাবফত জনফদরয দ 

যাজস্ব াাদত সৃজদনয রদক্ষয জনপ্রান ভন্ত্ণারয় কতৃডক ম্মবত জ্ঞানকৃত ১০৫টি জনফদরয দ াস্থায়ীবাদফ যাজস্ব াাদত সৃজদনয 

প্রস্তাফ াথ ড ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। াথ ড বফবাদগয যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠান-৩ াবধাাা দত ০১টি পযান বডজাাআন বেবনাং 

াআনবিটিউট, নযবাংদীয জয ২৫টি দ এফাং ০৩টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র, মথা: বফরকুবচ, বযাজগঞ্জ; কাবরাতী, 

টাঙ্গাাআর  কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায এয প্রবতটিয জয ১৬টি কদয বভাট ১৬×৩=৪৮ টি  ফ ডদভাট ৭৩টি দ (দুাআ াথ ডফছদয) 

যাজস্ব াাদত াস্থায়ীবাদফ সৃজদনয ম্মবত জ্ঞান কদয বফতনদের ববটিাং এয জয ফাস্তফায়ন ানুবফবাগদক ানুদযাধ জানাদনা 

দয়দছ। াথ ড বফবাদগয ফাস্তফায়ন ানুবফবাগ দত াঅদরাচয ৭৩টি দদয বফতনদের বনধ ডাযণপূফ ডক সৃজদনয ম্মবত ায়া বগদছ। 

দভ সৃজদনয প্রাবনক ানুদভাদদনয বফলয়টি গত ২৫.০২.২০১৯ তাবযদা প্রাবনক উিয়ন াংক্রান্ত বচফ কবভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। বায় ফ ডম্মবতক্রদভ ৪৮টি দ াস্থায়ীবববত্তদত সৃজদনয সুাবয ায়া বগদছ। যফতীদত ১২.০৬.২০১৯ 

তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় দত ৪৮টি দ সৃজদনয প্রাবনক ানুদভাদন এফাং ১৭.০৬.২০১৯ তাবযদা াথ ড ভন্ত্ণারয় দত 
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পৃষ্ঠাাংকন ায়া মায়। ব াঅদরাদক ৪৮টি দদয ভদে ৯ কযাটাগবযয ৪১টি দ যাবয বনদয়াদগয ভােদভ পূযণ এয রদক্ষয বনদয়াগ 

যীক্ষা গ্রদণয কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 

 

১৫.১১.২  নযবাংদী বজরায াদপ্রতাদ স্থাবত পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউদট ৪ ফছয বভয়াবদ বডদপ্লাভা-াআন-পযান 

বডজাাআন, বটক্সটাাআর বটকদনারবজ বকা ড চালু কযায বনবভত্ত কাবযগবয বক্ষা বফাদড ড ান্তভু ডবক্তয বফলদয় কাবযগবয বক্ষা বফাদড ডয াদথ 

বমাগাদমাগ াব্যবত াঅদছ। 
 

১৫.১২ াবব ডবাং কাম ডক্রভাঃ 

তাঁবতদদয ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা প্রদাদনয রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াধীন বদদয বফববি এরাকায় ৫টি কাবযগবয 

বফা প্রদান বকন্দ্র াঅদছ। এ ০৫ টি বকন্দ্র দরাাঃ ০১ টি ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র (ববব), ভাধফদী, নযবাংদী; ০২টি বটক্সটাাআর 

পযাববরটিজ বন্টায (বাবাযাভপুয-কুবভল্লা, াজাদপুয-বযাজগঞ্জ); এফাং ০২টি াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায 

(কুভাযাারী-কুবিয়া, ফাঞ্ছাযাভপুয-ব্রাহ্মণফাবড়য়া)। ০৫টি বকদন্দ্রয ভদে ফতডভাদন ভাধফদী, াজাদপুয  কুভাযাারীদত ৩টি 

বকন্দ্র চালু াঅদছ। ববব, ভাধফদী বকদন্দ্র বনবজাং, য়াবাং এন্ড ডাাআাং, বপ্রবন্টাং, বিনটাবযাং  কযাদরন্ডাবযাং; টিএপব, 

াজাদপুয বকদন্দ্র টুাআবিাং  কযাদরন্ডাবযাং এফাং এএপব, কুভাযাারী বকদন্দ্র টুাআবিাং, উাআববাং, বপ্রবন্টাং  কযাদরন্ডাবযাং 

কাম ডক্রভ  ফতডভাদন চরভান াঅদছ। ায ০২ টি বকন্দ্র মথাাঃ 
 

১) টিএপব, বাবাযাভপুয বকন্দ্রটি ১৯৬১-১৯৬২ াদরয বভবনাবযজ িাযা বযচাবরত বের। তদফ স্থানীয় চাবদা না থাকায় 

১৯৯৬ ার বথদক বকদন্দ্রয উৎাদন ফন্ধ যদয়দছ। এয ভর কযাদরন্ডায বভবনটিয বযারাযভ এএপব, কুভাযাারী এফাং 

াাআদরাএক্সোকটয বভবনটি ববব, ভাধফদী বকদন্দ্র স্থানান্তয কযা দয়দছ।  
 

(২) এএপব, ফাঞ্ছাযাভপুয বকন্দ্রটি প্রবক্ষণ বকন্দ্র বদদফ গদড় বতারায বফলদয় বফদফচনাধীন যদয়দছ। ০৫টি বকদন্দ্রয ভাবক 

কাম ডক্রদভয বফফযণ াঅরাদাবাদফ এ প্রবতদফদদনয াযবণ- ৩.১-৩.৬ এ বিদফ কযা দয়দছ। 

 

১৫.১২.১  চালু ০৩ টি বকদন্দ্রয াঅয়-ব্যয়াঃ 
 

চালু ০৩টি বকদন্দ্রয ভদে বদেম্বয ২০২২ ভাদ ববব, ভাধফদী বকদন্দ্র বভাট াঅয় 51,40,579/- টাকা  ব্যয় 41,57,208/- 

টাকা, টিএপব-াজাদপুয বকদন্দ্র বভাট াঅয় 1,06,476/- টাকা  ব্যয় 1,74,428/- টাকা এফাং এএপব-কুভাযাারী বকদন্দ্র 

বভাট াঅয় 3,08,270/- টাকা  ব্যয় 3,72,859/- টাকা। াঅদরাচয বকন্দ্রভদয াঅয়-ব্যদয়য বফস্তাবযত বাফ বরাবচদেয 

ভােদভ বদাাদনা দরা (পৃষ্ঠা-৪০, ৪৩  ৪৫)।  

 

১৫.১৩ তাঁবতদদয জয ঋণ বফতযণ কাম ডক্রভাঃ 

১৫.১৩.১  তাঁবতদদয ফন্ধ তাঁতভ চালু কযায বনবভত্ত চরবত ভরধন যফযাদয রদক্ষয ৫০১৫.৬০ বকাটি টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় 

“তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচ (াংদাবধত)” ীল ডক একটি প্রকল্প বদেম্বয, ১৯৯৮ বথদক ৩০ বদেম্বয, ২০০৬ ম ডন্ত ভদয় 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন বভয়াদ বল দর াঅদায়কৃত রবযাাংদয াথ ড বদদয় ঋণ বফতযণ কাম ডক্রভ াব্যাত 

যদয়দছ। 

১৫.১৩.২  এছাড়া তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচয াঅতায় বদেম্বয ২০২২ ভাদ ৯২ জন তাঁবতদক ঋণ বফতযদণয রক্ষযভাো 

বনধ ডাবযত যদয়দছ। উক্ত ভাদ বকান তাঁবতদক ঋণ প্রদান কযা য়বন। াঅদরাচয ভাদ 30.30 রক্ষ টাকা ঋণ াঅদাদয়য রক্ষযভাোয 

বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভাদ ২৩.৫১ রক্ষ টাকা াঅদায় কযা ম্ভফ দয়দছ। াঅদরাচয কভ ডসূবচয াঅতায় শুরু বথদক বদেম্বয 

২০২২ ভা ম ডন্ত (ক্রভপুবঞ্জত) ৪৫০৭১ জন তাঁবতদক ৬৭৪৩৫টি তাঁদতয বফযীদত বভাট ৭৮৮৫.৩৫ রক্ষ টাকা তাঁত ঋণ প্রদান কযা 

দয়দছ। কযখালন কভ ডসূবচয াঅতায় শুরু বথদক ৮৯১৩.৯৭ রক্ষ টাকা ঋণ াঅদাদয়য রক্ষযভাোয বফযীদত প্রকৃত ঋণ াঅদায় দয়দছ 

৬৪৩০.৫৯ রক্ষ টাকা; াথ ডাৎ ঋণ াঅদাদয়য ায ৭২.১৪% ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ কাম ডক্রদভয বফফযণ াঅরাদাবাদফ এ প্রবতদফদদনয 

াযবণ- ৪ এ বিদফ কযা দয়দছ। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচয ভাবক ঋণ বফতযণ  াঅদায় (এবপ্রর ২০২২ দত বদেম্বয ২০২২ 

ম ডন্ত) এফাং ঋণ াঅদাদয়য ভাবক তকযা বাফ বরাবচদেয াাদয্য বদাাদনা দরা (পৃষ্ঠা ৪৮  ৪৯)।  

 

১৫.১৩.৩  তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কভ ডসূবচয াঅতায় ভাপ্ত প্রকল্পটিয ানুকূদর ৪,৮৭৪.৪৪ রক্ষ টাকা যকাদযয বনকট দত ঋণ 

বদদফ গ্রণ কযা য়। ববয বফধান ানুাদয ঋণ বদদফ গৃীত ৪,৮৭৪.৪৪ রক্ষ টাকায ভদে ঋণ বযদাদধয াাং বদদফ এ 

ম ডন্ত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ফ ডদভাট 4408.82 রক্ষ টাকা (০২.১০.২০১২ তাবযদা ২,৬৩৮.৫২ রক্ষ টাকা, ২৫.১০.২০১২ 

তাবযদা ২০০.০০ রক্ষ টাকা, ০৯.০৭.২০১৩ তাবযদা ২০০.০০ রক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৪ তাবযদা ২০০.০০ রক্ষ, ০৪.১০.২০১৫ 

তাবযদা ২৭৫.০০ রক্ষ, ১৯.১০.২০১৫ তাবযদা ২৭০.৩০ রক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৬ তাবযদা ১০০.০০ রক্ষ টাকা, ১৬.১১.২০১৬ 

তাবযদা ২৫.০০ রক্ষ টাকা, ০২.০৩.২০১৭ তাবযদা ১০০.০০ রক্ষ টাকা, ১১.০৯.২০১৯ তাবযা ৫০.০০ রক্ষ টাকা এফাং 

১২.০৭.২০২০ তাবযা ১৫০.০০ রক্ষ টাকা, ২৯.০৬.২০২১ তাবযা ১০০.০০ রক্ষ টাকা, ০৭.০৪.২০২২ তাবযা ১০০.০০) ফাাংরাদদ 

ব্যাাংদক জভা প্রদান কযা দয়দছ।  
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১৫.১৩.৪ এছাড়া, বফাড ড কতৃডক ফাস্তফায়নাধীন “তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দন চরবত ভরধন যফযা  তাঁদতয 

াঅধুবনকায়ন” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় বডদম্বয ২০১৯ বথদক তাঁবতদদয ভাদঝ ঋণ বফতযণ কাম ডক্রভ চরভান যদয়দছ।  প্রকদল্পয শুরু 

বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত উক্ত প্রকদল্পয াঅতায় ৫% াবব ড চাদজড 1516টি তাঁদতয ানুকূদর 5960 জন তাঁবতদক 

7093.20 রক্ষ টাকা ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ।                    অ                    1111.00 রক্ষ      

              ।  

 

১৫.১৪।  তাঁত ফদস্ত্রয ‘‘কাবি াফ াবযবজন নদে’’ াআসুযকযণাঃ 

 

১৫.১৪.১  স্তচাবরত তাঁদত উৎাবদত ফস্ত্র াভগ্রী বফদদদ যপ্তাবনয ভােদভ তফদদবক ভৄদ্রা াজডন তথা স্তচাবরত তাঁত বদল্প 

বনদয়াবজত প্রাবন্তক তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিবতয রদক্ষয যপ্তাবনকাযকদদয াঅদফদদনয বযদপ্রবক্ষদত  তাঁতজাত ে 

যপ্তাবনয সুবফধাদথ ড ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড দত স্তচাবরত তাঁত বল্পজাত ফদস্ত্রয ‘কাবি াফ াবযবজন নদে’ প্রদান কযা য়। 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ বকান যপ্তাবনকাযক প্রবতষ্ঠানদক কাবন্ট াফ াবযবজন নদে প্রদান কযা য়বন। 

 

১৫.১৫।   তাঁবত বভবত গঠন  াবডটকযণ এফাং তাঁত কাযাানায ানুদভাদনাঃ 
 

তাঁবত বভবত বফবধভারা ১৯৯১ এ ফবণ ডত ক্ষভতাফদর ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত াযা বদদ বভাট 

১৩৫০ টি প্রাথবভক, ৫৬টি ভােবভক এফাং ০১টি জাতীয় তাঁবত বভবত বনফন্ধন কযা দয়দছ। ২০২২-২৩ াথ ডফছদয ৩৫টি বফবক 

বন্টাদযয াঅতাধীন 250টি তাঁবত বভবত াবডট কযায রক্ষযভাোয বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ৩৫টি বফবক 

বন্টাদযয াঅতায় বভাট 23টি প্রাথবভক বভবতয াবডট ম্পি কযা দয়দছ। প্রাথবভক এফাং ভােবভক তাঁবত বভবতয তথ্যাবদ, 

প্রাথবভক তাঁবত বভবত াবডটকযণ াংক্রান্ত তথ্যাফবর এ প্রবতদফদদনয াযবণ- ৫ এ বিদফ কযা দয়দছ। ভগ্র বদদ ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ড কতৃডক ানুদভাদনপ্রাপ্ত তাঁত কাযাানায (বফ  বফদার্ধ্ড তাঁদতয ভিদয় গঠিত) াংখ্যা ২৭৩ টি। 

 

১৬।  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয উিয়ন প্রকল্পভাঃ 
 

১৬.১।    ফাস্তফাবয়ত প্রকল্পাঃ  

এিাফবরদভন্ট াফ বি যান্ডলুভ াবব ড বন্টায াআন বডপাদযন্ট লুভ াআনদটনবব এবযয়া (২য় াংদাবধত):  
 

১৬.১.১.১ বদদয তাঁত াধুযবলত এরাকায় তাঁবতদদয ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা বমভন- সুতা এফাং কাড় যাংকযণ, 

ভা ডাযাাআবজাং, কযাদরন্ডাবযাং, বিন্টাবযাং াআতযাবদ বফা প্রদাদনয রদক্ষয বদদয বফববি তাঁত বনবফড় এরাকায় “এিাফবরদভন্ট াফ 

বি যান্ডলুভ াবব ড বন্টায াআন বডপাদযন্ট লুভ াআনদটনবব এবযয়া (২য় াংদাবধত)” ীল ডক প্রকদল্পয বডবব ৮৮৮০.০০ রক্ষ 

টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। প্রকদল্পয াঅতায় ৩টি াবব ড বন্টায দরাাঃ- (১) কাবরাতী, টাাংগাাআর; (২) 

কুভাযাারী, কুবিয়া এফাং (৩) াজাদপুয, বযাজগঞ্জ। 

১৬.১.১.২  প্রকদল্পয াঅতায় ৩টি াবব ড বন্টাদযয পূতড বনভ ডাণ কাজ ১০০% ম্পি দয়দছ। প্রকদল্পয       কাবরাতী াবব ড 

বন্টাযটিদক উৎাদনভৄাী কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় দদক্ষ বনয়া দয়দছ। াজাদপুয  কুভাযাারী াবব ড বন্টাদযয কর 

মন্ত্াবত বকদন্দ্র বৌৌঁদছদছ এফাং াআদযকদনয কাজ প্রায় বল ম ডাদয় যদয়দছ। 

 

১৬.২ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয ফাবল ডক উিয়ন কভ ডসূবচদত ান্তভু ডক্ত প্রকল্পভাঃ 
 

২০২2-২3 াথ ডফছদযয (ফাবল ডক উিয়ন কভ ডসূবচ) এবডবদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয 10টি প্রকল্প ান্তভু ডক্ত াঅদছ। তন্মদে ০৬টি 

চরভান প্রকদল্পয ানুকূদর 12000.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাাা দয়দছ এফাং 04টি াননুদভাবদত ফযােবফীন নতুন প্রকল্প 

তাবরকায় ান্তভু ডক্ত াঅদছ। ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভ মথা:   

(১) ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয “ভবরদনয” সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় ততবরুয প্রভেবক্ত পুনরুিায ১ভ ম ডায়, (১  

        ) (২) ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতায় ৫টি বফবক বন্টাদয ৫টি প্রবক্ষণ বকন্দ্র, ১টি পযান বডজাাআন াআনবিটিউট 

এফাং ২টি ভাদকডট প্রদভান বকন্দ্র স্থান, (১ভ াংদাবধত)  (৩) বা াবনা তাঁতবল্ল স্থান ১ভ ম ডায়, (১ভ াংদাবধত) (৪) 

ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয াঅধুবনকায়ন  াফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণ, (৫) তাঁবতদদয াঅথ ড-

াভাবজক াফস্থায উিয়দন চরবত ভরধন যফযা এফাং তাঁদতয াঅধুবনকায়ন। (৬) বা াবনা নকব বল্ল, জাভারপুয (১ভ 

ম ডায়) ীল ডক প্রকল্প। ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডব’বত াফবি ৪টি প্রকল্প মথা: (১) জাভদাবন ববদরজ স্থান, (২) ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র 

 াট জাদুঘয, পযান বডজাাআন াআনবিটিউট স্থান, (৩) ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কভদপ্লক্স স্থান, বভযপুয, ঢাকা এফাং (৪) তাঁত 

জাত েয ফহুভৄাীকযণ ীল ডক প্রকল্প ফযােবফীনবাদফ াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকায় ান্তভু ডক্ত াঅদছ। ফাস্তফায়নাধীন 

প্রকল্পগুদরায াঅবথ ডক  ফাস্তফ াগ্রগবত াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর এ প্রবতদফদদনয াযবণ-৬ এ বিদফ কযা দয়দছ। ০৯টি 

প্রকদল্পয াংবক্ষপ্ত বফফযণ বনদম্ন বদয়া দরাাঃ  
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১৬.৩।  ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভাঃ  
 

১৬.৩.১  ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম ডায়) (১          ): 

 

ভবরন প্রভেবক্ত পুনরুিাদযয রদক্ষয ব্যাক গদফলণা কাম ডক্রভ বযচারনা কযা, ভবরন কাদড়য নভৄনা াংগ্র এফাং নভৄনা দত 

ভবরন সুতায DNA বদকাদয়ি নাক্তকযণ, ভবরদনয সুতা ততবযয “পৄটি কা ডা” (ফাাংরাদদদয বকান াঞ্চদর াঅদছ বকনা 

তা) ানুন্ধান কযা, “পৄটি কা ডা” উবদ্ভদদয DNA এয াদথ ভবরন কাদড়য DNA এনারাাআব কদয কাবিত বযাযাাআটি 

নাক্তকযণ এফাং ভবরন কাড় ততবযয উদমাগী “পৄটি কা ডা” তুরায জাত ায়া না বগদর ভজাতীয় তুরায জাভ ড-প্লাজভ 

াংগ্র কযায রদক্ষয ১২১০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য বডবব জুরাাআ, ২০১৮ দত জুন, ২০২২ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয ানুদভাদন কযা য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডবদত প্রকল্পটিয ানুকূদর 40০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। উক্ত 

াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রেলের অনুকূল াথ ড াফভৄক্ত কযা    ন।      অ        বদেম্বয ২০২২ ভা 

ম ডন্ত  াঅবথ ডক াগ্রগবত কনই এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত 15.00%। প্রকদল্পয াঅতায় শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ব্যয় 

দয়দছ 808.2 রক্ষ টাকা; ক্রভপুবঞ্জত াঅবথ ডক াগ্রগবত 66.79% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত ৮0.০০%। কভ ডবযকল্পনা ানুমায়ী 

গদফলণা কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। ঢাকাাআ ভবরদনয বজাঅাআ প্রাবপ্তয জয বদটন্ট, বডজাাআন  বেডভাকড াবধদপ্তদয ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ড কতৃডক ০৬.০৮.২০২০ তাবযদা াঅদফদদনয বযদপ্রবক্ষদত ঢাকাাআ ভবরদনয বজাঅাআ জান ডার নাং-০৯ এয বগদজট গত 

১০ বডদম্বয, ২০২০ তাবযদা প্রকাবত য়। ঢাকাাআ ভবরদনয বজাঅাআ জান ডার নাং-৯ প্রকাদয ৬০ বদন াবতক্রান্ত য়ায় 

বকাদনা ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান/কতৃডক্ষ দাফী না কযায় গত ১৫-০৩-২০২১ তাবযদা বজাঅাআ নদদয জয বদটন্ট, বডজাাআন  বেড 

ভাকড াবধদপ্তদয াঅদফদন কযা য়। বযবজস্ট্রায, বদটন্ট, বডজাাআন  বেডভাকড াবধদপ্তয কতৃডক ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয 

ানুকূদর ২৫.০৩.২০২১ তাবযদা ঢাকাাআ ভবরদনয ববৌদগাবরক বনদদ ডক বনফন্ধন নদে প্রদান কযা দয়দছ।    

১৭.০৬.২০২১                      ন                ন               ন       ন  ন  ন               

           ন       ।  
 

ঢাকাাআ ভবরন পুনরুিাদযয জয  ন    ন     ২০২১           ন             াধাযণ বক্ষে বদদফ ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ডদক ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম ডায়)     

ফাস্তফায়দনয       ২৭.০৭.২০২১         ন    ন        ন       ।    ২৯.০৭.২০২১            ন         

                                          ১২.০৯.২০২১                                    ন     ন 

         ।     ,        প্রকদল্পয াঅতায় ঢাকাাআ ভবরন াউ স্থান এফাং বিনায াংখ্যা, তাঁবত াংখ্যা  তাঁত 

াংখ্যা বৃবিয রদক্ষয প্রকদল্পয াঅযবডবব গত ২৪.১০.২০২১ তাবযদা বযকল্পনা কবভন কতৃডক ানুদভাবদত য়। প্রকদল্পয 

াঅতায় নাযায়নগঞ্জ বজরায রূগঞ্জ উদজরায তাযাদফাদত ‘ঢাকাাআ ভবরন াউজ’ স্থান কযা দয়দছ। প্রকদল্পয াঅতায় 

৩০০ জন দক্ষবিনায ততবযয কাজ চরভান াঅদছ। 

 

১৬.৩.২  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতায় ০৫টি বফবক বন্টাদয ০৫টি প্রবক্ষণ বকন্দ্র, ১টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ 

াআনবিটিউট এফাং ২টি ভাদকডট প্রদভান বকন্দ্র স্থান (১ভ াংদাবধত): 
 

বদদ ভেভ ম ডাদয়য ফস্ত্র প্রভেবক্তবফদ ততবয এফাং তাঁবতদদয দক্ষতা উিয়দনয জয উভেক্ত প্রবক্ষণ প্রদান; ববাক্তায রুবচ  

ছন্দ এফাং বযফবতডত ফাজায চাবদা ানুাদয নতুন নতুন বডজাাআন উদ্ভাফন; প্রাবন্তক তাঁবতদদয উৎাবদত দেয যায্যভল্য 

বনবিত কযায রদক্ষয প্রাবতষ্ঠাবনক ফাজাযজাতকযদণয ব্যফস্থা এফাং ভানফ ম্পদ উিয়ন এফাং দফ ডাবয, তাঁবতদদয জীফনমাোয  

ভাদনািয়দনয রদক্ষয “ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতায় ৫টি বফবক বন্টাদয প্রবক্ষণ বকন্দ্র, ১টি পযান বডজাাআন াআনবিটিউট 

এফাং ২টি ভাদকডট প্রদভান বকন্দ্র স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয বডবব বভাট ১১৭০০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় একদনক কতৃডক 

ানুদভাবদত য়। গণপূতড বযড ববডউর ২০১৪ এয বযফদতড ২০১৮ কাম ডকযী য়ায় ১২৭৮০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য 

াঅযবডবব বযকল্পনা কবভন কতৃডক ০৯.11.2021 তাবযদা ানুদভাবদত য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডবদত প্রকল্পটিয 

ানুকূদর 4000.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। উক্ত াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকদল্পয ানুকূদর াথ ড াফভৄক্ত 

কযা    ন। বদেম্বয ২০২২ ভা            অ      ন , ফাস্তফ াগ্রগবত 2.00%। প্রকদল্পয শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ 

ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় ১৫৯৪.৩৭ রক্ষ টাকা এফাং ক্রভপুবঞ্জত াঅবথ ডক াগ্রগবত ১২.৪৮% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত ৩৫.০০%। 

প্রকদল্পয াঅতায় ০১টি পযান বডজাাআন াআনবিটিউট স্থাদনয জয জাভারপুয বজরায বভরান্দ উদজরায বহুযী বভৌজায় 

৫.০০ একয জবভ াবধগ্রণ কযা য়। উক্ত জবভয ভূবভ উিয়ন  ীভানা প্রাচীয বনভ ডাদণয কাজ চরভান াঅদছ। প্রকদল্পয 

াঅতায় ৫টি প্রবক্ষণ বকন্দ্র, ২টি ভাদকডট প্রদভান বকন্দ্র  ১টি পযান বডজাাআন াআনবিটিউদটয স্থাতয নকা চূড়ান্তপূফ ডক 

কাালু, টাঙ্গাাআর, বযাজগঞ্জ; কুভাযাারী, াঅড়াাআাজায প্রবক্ষণ বকদন্দ্রয এফাং পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ াআনবিটিউট 

জাভারপুদয াঅাংবক পূতড  বনভ ডাণ কাজ চরভান াঅদছ। কাযান ফাজায ভাদকডট প্রদভান বন্টাদযয পূতড  বনভ ডাণ কাদজয 

জয যাভ ডক প্রবতষ্ঠান বনদয়াগ কযা দয়দছ।  
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১৬.৩.৩ বা াবনা তাঁতবল্ল স্থান -১ভ ম ডায় (১ভ াংদাবধত):  
 

উিত বযদফদ তাঁবত এফাং তাঁবত বযফাদযয জয বফববি নাগবযক সুদমাগ সুবফধা সৃবি, তাঁবতদদয জীফনমাোয ভান          

াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন, এফাং তাঁত বদল্পয বটকাআ উিয়দনয রদক্ষয ১ভ ম ডাদয় ভূবভ াবধগ্রণ  ভূবভ উিয়ন 

াঅনুলবঙ্গক কাম ডক্রভ ম্পি কযায রদক্ষয “বা াবনা তাঁত বল্ল স্থান - ১ভ ম ডায় (১ভ াংদাবধত)” ীল ডক প্রকদল্পয বডবব 

বভাট ২৫,৩৩০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় জুরাাআ, ২০১৮ বথদক জুন, ২০২২ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয গত ১৮.০৯.২০১৮ 

তাবযদা জাতীয় াথ ডননবতক বযলদদয বনফ ডাী কবভটি (একদনক) কতৃডক ানুদভাবদত য়। জবভ াবধগ্রদণয বনবভত্ত জবভয 

প্রাক্করন ভল্য বৃবি ায়ায় ফবধ ডত প্রাক্করন ানুাদয ৩০৭৪৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য াঅযবডবব গত ২৪.১১.২০২০ 

তাবযদা একদনক কতৃডক ানুদভাবদত য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদয এবডবদত প্রকল্পটিয ানুকূদর 600.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাাা 

য়। চরবত াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকদল্পয ানুকূদর ৫৩.০০ রক্ষ টাকা াফভৄক্ত কযা   ।       অ     

1.26% ফাস্তফ াগ্রগবত ৪.00%। প্রকদল্পয শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 29146.04 রক্ষ টাকা এফাং 

ক্রভপুবঞ্জত াঅবথ ডক াগ্রগবত 94.80% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত ৯৫.০০%। প্রকদল্পয াঅতায় ভাদাযীপুয বজরায বফচয উদজরায 

কুতুফপুয বভৌজায ৬০.০০ একয এফাং যীয়তপুয বজরায জাবজযা উদজরায নাদডাফা বভৌজায ৫৯.৭৩ একয াথ ডাৎ বভাট ১১৯.৭৩ একয 

জবভ াবধগ্রণ ম্পি  য়।  প্রকদল্পয াঅতায় াবধগ্রণকৃত জবভয ভূবভ উিয়ন কাজ ম্পি দয়দছ এফাং ীভানা প্রাচীয বনভ ডাণ কাজ 

চরভান াঅদছ। প্রকদল্পয ২য় ম ডাদয়য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা  স্থাতয নকা প্রণয়দনয  ন    যাভ ডক প্রবতষ্ঠান বনদয়াগ কযা য়। 

ম্ভাব্য ভীক্ষা  স্থাতয নকা চূড়ান্তকযদণয কাজ চরভান াঅদছ। উদল্লখ্য, াবফ ডক ফাস্তফায়ন কাজ তবাগ বনবিত কযায 

রদক্ষয প্রকদল্পয ব্যয় বৃবি ব্যবতদযদক বভয়াদ ০১ (এক) ফছয াথ ডাৎ জুরাাআ, ২০১৮ বথদক জুন, ২০২২ এয বযফদতড জুরাাআ, ২০১৮ 

বথদক জুন, ২০২৩ ম ডন্ত বভয়াদ বৃবি কযা দয়দছ। 

 

১৬.৩.৪ ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয াঅধুবনকায়ন  াফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণাঃ 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয াঅধুবনকায়ণ, াফকাঠাদভাগত সুবফধা ম্প্রাযণ এফাং প্রবত ফছয 

১০০ জন ছাে/ছােীদক বডদপ্লাভা বডবগ্র প্রদান কযায রদক্ষয “ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয 

াঅধুবনকায়ন  াফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণ” ীল ডক প্রকদল্পয বডবব বভাট ৬০১৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় গত 

২৩.১০.২০১৮ তাবযদা জাতীয় াথ ডননবতক বযলদদয বনফ ডাী কবভটি (একদনক) কতৃডক ানুদভাবদত য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয 

এবডবদত প্রকল্পটিয ানুকূদর 2000.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। াঅদরাচয াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকদল্পয 

ানুকূদর াথ ড াফভৄক্ত কযা য়বন,       অ      ন , ফাস্তফ াগ্রগবত 2.00%। প্রকদল্পয শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা 

ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 1917.68 রক্ষ টাকা। ক্রভপুবঞ্জত াঅবথ ডক াগ্রগবত ৩১.৮৮% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত ৫৫.০০%। প্রকদল্পয 

াঅতায় াবপ-কাভ একাদডবভক বফবল্ডাং, াবডদটাবযয়াভ বফন এফাং ভবরা বাদির াযায াফকাঠাদভা বনভ ডাদণয     

    ন    ।                                                      । উদল্লখ্য, প্রকদল্পয াবফ ডক ফাস্তফায়ন 

াগ্রগবত তবাগ বনবিতকযায রদক্ষয প্রকদল্পয ব্যয় বৃবি ব্যবতদযদক বভয়াদ     ০১ (এক) ফছয াথ ডাৎ জুরাাআ, ২০১৮ বথদক 

জুন, ২০২২ এয বযফদতড জুরাাআ, ২০১৮ বথদক জুন, ২০২৩ ম ডন্ত বভয়াদ বৃবি কযা      । 

 

১৬.৩.৫  বদদয তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দন চরবত ভরধন যফযা, াচালু তাঁত চালু কযা এফাং তাঁদতয 

াঅধুবনকায়নাঃ 
 

তাঁত াাদতয উৎাদন এফাং তাঁবতদদয াঅয় বৃবিয ভােদভ তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন; াঅমকর-কভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ 

সৃবিয ভােদভ দাবযদ্রয বফদভাচন  তাঁবতদদয জীফনমাোয ভদনািয়ন এফাং বদদয নাযী তাঁবতদদয ক্ষভতায়ন বনবিত কযায 

রদক্ষয বভাট ১৫৮০০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটি গত ০৫.০৩.২০১৯ তাবযদায জাতীয় াথ ডননবতক বযলদদয বনফ ডাী 

কবভটিয (একদনক) বায় ০১ বদেম্বয, ২০১৮ দত ৩০ বদেম্বয, ২০২৩ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয ানুদভাবদত য়। 

বযকল্পনা বফবাগ কতৃডক গত ১৪.০৫.২০১৯ তাবযদা এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় কতৃডক ২১.০৫.২০১৯ তাবযদা বজ জাবয কযা 

য়। প্রকল্পটিয ানুকূদর ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডবদত ৩৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা য়। াঅদরাচয াথ ডফছদযয 

বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকদল্পয ানুকূদর 656.00 রক্ষ টাকা াফভৄক্ত কযা য়ন,       অ     15.90%, ফাস্তফ 

াগ্রগবত 2০.00%। প্রকদল্পয শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 7656.31 রক্ষ টাকা এফাং ক্রভপুবঞ্জত 

াঅবথ ডক াগ্রগবত 48.46% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত 50.00%। প্রকদল্পয াঅতায় বডদম্বয, ২০১৯ বথদক ঋণ বফতযণ কাম ডক্রভ 

চরভান াঅদছ। প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ ভা পয শন্ত ৫% িাশভ শি চালজশ 15167টি তাঁদতয ানুকূদর 5960 জন 

তাঁবতদক 7093.20 রক্ষ টাকা ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ।                     অ                    1111.00 রক্ষ 

                   । 
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১৬.৩.৬  বা াবনা নকব বল্ল, জাভারপুয (১ভ ম ডায়):  

 

উিত বযদফদ নকব উদযাক্তা, স্তবল্পী, কারুবল্পী, কুটিয বল্পী এফাং তাঁত বল্পীদদয জয নাগবযক সুদমাগ সুবফধা সৃবি নকব 

বল্পী  তাঁত বল্পীদদয দাবযদ্র বফদভাচন এফাং জীফনমােয ভান উিয়ন এফাং নকব বদল্পয বটকাআ উিয়দনয রদক্ষয ১ভ ম ডাদয় 

ভূবভ াবধগ্রণ  ভূবভ উিয়ন াঅনুলবঙ্গক কাম ডাবদ ম্পি কযায রদক্ষয বভাট ৭২২০০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য বডবব 

গত ১২.০৩.২০১৯ জাতীয় াথ ডননবতক বযলদদয বনফ ডাী কবভটিয (একদনক) বায় ০১ ভাচ ড, ২০১৯ দত ৩১ জুন, ২০২২ 

বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয ানুদভাবদত দয়দছ। প্রকল্পটিয ানুকূদর ২০২2-২3 াথ ডফছদযয এবডবদত 1500.00 রক্ষ টাকা ফযাে 

প্রদান কযা য়। াঅদরাচয াথ ডফছদয প্রকদল্পয ানুকূদর াযাফবধ াথ ড ছাড় কযা ম্ভফ য়বন। প্রকদল্পয াঅতায় জভারপুয বজরায 

দয উদজরায ২০৪.৭৩৫০ একয এফাং বভরান্দ  উদজরায ৯৫.২৬৫০ একয বভাট ৩০০.০০ একয জবভ াবধগ্রদণয 

বনবভত্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য প্রাবনক ানুদভাদদনয জয বফগত ০৪.০৭.২০১৯ তাবযদা ে বযণ কযা দর ভন্ত্ণারয় কতৃডক 

গত ০১.১১.২০২১ তাবযদা প্রাবনক ানুদভাদন প্রদান কযা য়। প্রকদল্পয াঅতায় ভূবভ াবধগ্রণ কম ডক্রভ চরভান াঅদছ। 

প্রকল্পটিয ব্যয় বৃবি ব্যবতদযদক বভয়াদ বৃবিয প্রস্তাদফয বপ্রবক্ষদত াঅাআএভাআবড কতৃডক প্রস্তাবফত সুাবযদয াঅদরাদক প্রকদল্পয 

াঅযবডবব বভাট ৬৯০১০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় ভাচ ড ২০১৯ বথদক জুন ২০২৪ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত 

াংদাধনপূফ ডক ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। তৎদপ্রবক্ষদত ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য ১১.০৪.২০২২ তাবযদায 

২৪.০০.০০০০.২০৭.০১৪.১০.১৯.১২০ নাং স্মাযদকয ে ভাযপত                         ২৯৫.৭৭             

                       ন                       ভূবভ উিয়ন  াঅযবব ীভানা প্রাচীয াযায পূতড বনভ ডাণ 

কাজ             অ            ন অ          ন                                অ            ।    

                     ন         অ                     ন                             ,         

        অ          ,                              অ               ।      ন               ন         

          ।          ন                      ন   ন     ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দফ। 

 

১৭। ানুদভাদদনয াদক্ষাধীন নতুন প্রকল্পভাঃ 
 

১৭.১ জাভদাবন ববদরজ স্থান: 

ভাননীয় ভন্ত্ী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় ভদাদদয়য বনদদ ডনা ানুাদয াঅদরাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  প্রকল্পটিয Feasibility 

Study ম্পি কযা দয়দছ। Feasibility Study এয াঅদরাদক ১০০ জন প্রাবন্তক জাভদাবন তাঁতবল্পীয জয াঅফা-কাভ-

কাযাানা ফযাদেয রদক্ষয বভাট ৪৯২৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় জুরাাআ, ২০২১ দত জুন, ২০২৪ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয 

বডবব প্রণয়ন কদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। ১১.০৪.২০২১ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় াঅদরাচয প্রকদল্পয 

মাচাাআ কবভটিয বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিাদন্তয াঅদরাদক পুনযায় Feasibility Study ম্পি য় এফাং বডবব 

পুনগ ডঠনপূফ ডক গত ০৭.০৯.২০২১ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। ভন্ত্ণারয় কতৃডক উক্ত প্রকদল্পয জনফর 

বনধ ডাযদণয জয াথ ড ভন্ত্ণারদয় প্রস্তাফ বপ্রযণ কযা দর । াথ ড ভন্ত্ণারয় কতৃডক প্রস্তাবফত “জাভদাবন ববদরজ স্থান” ীল ডক 

প্রকদল্পয জনফর বনধ ডাযদণয বনবভত্ত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয এয বফগত ০৫ ফছদযয বনযীবক্ষত বাফ বফফযণী (Audit Report 

and Audited Financial Statement) বপ্রযণ কযায জয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয়দক ০৪.১১.২০২১ তাবযদা ানুদযাধ কযা য়।  

উক্ত বাফ বফফযণী ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য ভােদভ াথ ড ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয জনফর বনধ ডযদনয বফলয়টি াথ ড 

ভন্ত্ণারদয়য াঅতাধীন াঅদছ। প্রকদল্পয স্থাতয নকা  পূতড কাদজয প্রাক্করন ান্তভু ডক্ত কদয প্রকদল্পয বডবব পুনগ ডঠন কদয 

পুনগ ডঠিত বডবব গত ১৪.১২.২০২১ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়।  প্রকল্পটিয DPP এয উয ২৭.০১.২০২২ 

তাবযদা বযকল্পনা কবভদন PEC বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিাদন্তয াঅদরাদক প্রকদল্পয ম্ভাব্য বভাট ৩২৫০.০০ রক্ষ 

টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য প্রকল্পটি ম্পূণ ড বজবফ ানুদাদন ফাস্তফায়দনয বফলদয় াথ ড বফবাদগয           । জাভদাবন গদফলণা 

বকদন্দ্রয মন্ত্াবতয তাবরকা  প্রাক্করন এফাং বর-াঅউট প্লযান ০৩.০৭.২০২২ তাবযদা ায়া বগদছ। ব ানুমায়ী পূতড কাদজয 

প্রাক্করন প্রস্তুত কযা দে। উবল্লবাত তথ্যাবদ ায়া বগদর দ্রুত বডবব পুনগ ডঠনপূফ ডক চূড়ান্ত ানুদভাদদনয জয বপ্রযণ কযা দফ। 

উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডবদত ফযােবফীন াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প বদদফ ান্তভু ডক্ত    । 

 

১৭.২ ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয, জাভদাবন বদল্পয উিয়দন প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র, পযান বডজাাআন াআনবিটিউট স্থানাঃ 
 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় কতৃডক গত ০৭.০৪.২০১৯ তাবযদা ২৪.০০.০০০০.২০৭.৯৯.০০১.১৫.১৫৭ নাং স্মাযকভদর ০৮ (াঅট) দস্য 

বফবি একটি াঅন্তাঃাংস্থা কবভটি গঠন কয য়। াঅন্তাঃাংস্থা কবভটি কতৃডক গত ২০.০৪.২০১৯ তাবযদা জাভদাবন াবড়য াযতভ 

উৎাদন এরাকা জাভদাবন বল্ল বফবক, বনায়াাড়া রূগঞ্জ এফাং ার্শ্ডফতী জাভদাবন উৎাদন এরাকা দযজবভদন বযদ ডন 

কদযন। কবভটি কতৃডক গত ১৬.০৫.২০১৯ তাবযদা প্রবতদফদন দাবার কযা দয়দছ। প্রকদল্পয াঅতায় তাযাদফা বভৌজায তাযাদফা, 

রূগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ এয বভাদড়য বিকদট ৫.০০ একয জবভ াবধগ্রদণয জয ভূবভয স্থাবনক ভানবচে, দাগ নাং  জবভয ভল্য 

প্রতযয়নে এফাং পূতড বনভ ডাণ কাদজয প্রাক্করন ানুাদয বডবব প্রণয়ন কযা দয়দছ। উদল্লখ্য, ভাননীয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্ী 
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ভদাদদয়য বনদদ ডনা বভাতাদফক “জাভদাবন বদল্পয উিয়দন প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র, বডজাাআন বন্টায, প্রবক্ষণ বকন্দ্র  এফাং 

ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয বযফদতড “জাভদাবন বদল্পয উিয়দন প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র,  জাদুঘয, ফস্ত্র 

প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র এফাং ১টি পযান বডজাাআন াআনবিটউট স্থান” ীল ডক প্রকল্প গ্রদণয যাভ ড প্রদান কযা য়। ব াঅদরাদক 

বডবব প্রণয়নপূফ ডক গত ২১.১০.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। প্রকদল্পয বডববয উয প্রকল্প মাচাাআ 

কবভটিয বা ভন্ত্ণারদয় গত ০৩.১২.২০১৯ তাবযদা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিান্ত ানুাদয প্রকদল্পয াঅতায় মন্ত্াবত  

যঞ্জাভাবদ এফাং াঅফাফদেয বযভাণ, দয  বিববপদকন াআতযাবদ বমৌবক্তকবাদফ বনধান ডদণয জয ভন্ত্ণারদয়য ভেগ্ন-বচফ 

(বযকল্পনা) বক াঅহ্বায়ক কদয গত ৩০.১২.২০১৯ তাবযদা ০৬ (ছয়) দস্য বফবি ১টি কবভটি গঠন কযা য়। গত 

০৫.০১.২০২০ তাবযদা উক্ত কবভটিয ১ভ বা ১৮.০৩.২০২০ তাবযদা ২য় বা এফাং ৩০.০৬.২০২০ তাবযদা ৩য় বা এফাং 

২৮.০৭.২০২০ তাবযদা ৪থ ড বা ানুবষ্ঠত য়। ৪থ ড বায় “জাভদাবন বদল্পয উিয়দন প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র  জাদুঘয ফস্ত্র 

প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র এফাং একটি পযান বডজাাআন াআনবিটিউট স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় জাভদাবন জাদুঘদযয বযফদতড 

“ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয” স্থাদনয কাম ডক্রভ ান্তভু ডক্ত কযায সুাবয কযা য়। প্রকদল্পয াঙ্গভদয াঅদরাদক ভািায প্লান 

 স্থাতয নকা প্রণয়নপূফ ডক জরুবযবববত্তদত বপ্রযদণয জয ১৬.০৮.২০২০ তাবযদা স্থাতয াবধদপ্তয, বগুনফাবগচাদক ানুদযাধ 

জানাদনা দয়দছ। উক্ত প্রকদল্পয বডবব বভাট ২৮২১৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় জুন, ২০২২ দত বদেম্বয, ২০২৪ বভয়াদদ 

ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত পুনগ ডঠন কদয ১৭.০৯.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। তৎদপ্রবক্ষদত গত ০৪.১০.২০২০ 

তাবযদা ভন্ত্ী ভদাদদয়য বাবতদত্ব ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় প্রকদল্পয উয ায়ায দয়ন্ট উস্থানা বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত 

উস্থানা বায় ভন্ত্ী ভদাদদয়য বভৌবাক বনদদ ডনায় প্রকদল্পয বডবব বথদক ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র কদম্পাদনন্ট ফাদ বদয়া য়। 

বডববয বদযানাভ “ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয, জাভদাবন বদল্পয উিয়দন প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র এফাং পযান বডজাাআন 

াআনবিটিউট স্থান” নাভকযণ কযা য়। ব াঅদরাদক াংদাবধত প্রাক্করন ানুমায়ী ২০০৩৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় 

বপব্রুয়াবয, ২০২২ বথদক বদেম্বয, ২০২৪ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত বডবব পুনগ ডঠন কদয ১২.১১.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। প্রকল্পটিয উয ১৮.১১.২০২০ তাবযদা াথ ডবফবাগ, াথ ডভন্ত্ণারদয় জনফর বনধ ডাযণ কবভটিয বা 

ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিাদন্তয াঅদরাদক বভাট ১৯৯৪০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বপব্রুয়াবয, ২০২২ দত বডদম্বয, 

২০২৩ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয বডবব পুনগ ডঠন কদয ১৩.১২.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। উক্ত 

বডবব ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় কতৃডক ২৮.১২.২০২০ তাবযদা বযকল্পনা কবভদনয বল্প  বক্ত বফবাদগ বপ্রযণ কযা য়। 

প্রকল্পটিয উয গত ২৪.০২.২০২১ তাবযদা বযকল্পনা কবভদন প্রকল্প ভল্যায়ন কবভটিয বাআব বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায 

বিাদন্তয াঅদরাদক Feasibility Study                      ন    ২৫-১০-২০২১                       । 

               ন               ন        ন           অ        অ               ।     ,       

            ন        ন           অ               ’  ১০.০৮.২০২১         ৪৪৫ ন                

অ            ।    ০৬.১২.২০২১                    ন       ।         ,       অ          ১৫.০৩.২০২২ 

             ন             ।                 ন              অ               , ২০২২ অ       ন     

       ন:    ন                     অ          ন                                         । উদল্লখ্য, 

প্রকল্পটি ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডবদত ফযােবফীন াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প বদদফ ান্তভু ডক্ত াঅদছ। 

 

১৭.৩  ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কভদপ্লক্স স্থান, বভযপুয, ঢাকাাঃ 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয প্রধান কাম ডারদয়য জয াবপ বফন বনভ ডাণ, বফাদড ড কভ ডযত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয াঅফান ভস্যা 

বনযদনয রদক্ষয াঅফাবক বফন বনভ ডাণ, উিত বযদফ সৃবিয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় াযায াফকাঠাদভা বনভ ডাণ, পযান বডজাাআন 

াআনবিটিউট বনভ ডাণ তাঁত বল্প তথা তাঁবতদদয উিয়দনয জয বফববি সুদমাগ সুবফধা প্রদাদনয রদক্ষয বভাট ১২৩৯০.০০ রক্ষ 

টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় গত ০৭.০৫.২০১৭ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। প্রকল্পটিয উয গত ১১.০৬.২০১৭ 

তাবযদা ভন্ত্ণারদয় প্রকল্প মাচাাআ-ফাছাাআ কবভটিয বা ানুবষ্ঠত দয়দছ। উক্ত বায বিাদন্তয প্রবতপরন ঘটিদয় বভাট ১১৮৩০.০০ 

রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বডবব পুনগ ডঠন কদয জনফর বনধ ডাযদণয প্রস্তাফ ১৪.০৯.২০১৭ তাবযদা ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা 

দয়দছ। জনফর বনধ ডাযদণয প্রস্তাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় দত গত ১৮.১০.২০১৭ তাবযদা াথ ড ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকারীন জনফর বনধ ডাযণ কবভটিয বা গত ১৬.১১.২০১৭ তাবযদা াথ ড ভন্ত্ণারদয় ানুবষ্ঠত দয়দছ। উক্ত বায 

বিাদন্তয প্রবতপরন ঘটিদয় বভাট ১১৫৫০.০০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বডবব পুনগ ডঠন কদয গত ১১.০২.২০১৮ ফস্ত্র  

াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় দত উক্ত বডবব গত ২৮.০২.২০১৮ তাবযদা বযকল্পনা কবভদন বপ্রযণ 

কযা য়। প্রকল্পটিয উয গত ০১.০৪.২০১৮ তাবযদা বযকল্পনা কবভদন বাআব বা ানুবষ্ঠত য় । বাআব বায বিাদন্তয 

াঅদরাদক গঠিত ব্যয় বমৌবক্তককযণ কবভটিয কাম ডবফফযণী ২৩.০৪.২০১৮ তাবযদা ায়া মায়। এছাড়া বাআব বায বিান্ত 

ানুাদয প্রকদল্পয াঅতায় পযান বডজাাআন াআনবিটিউট স্থাদনয বমৌবক্তকতা বনরূদণয জয একটি কবভটি গঠন কযা য়। 

কবভটিয প্রবতদফদদনয াঅদরাদক বডবব পুনগ ডঠনপূফ ডক গত ০১.১০.২০১৮ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য় এফাং 

০৯.১০.২০১৮ তাবযদা বযকল্পনা কবভদন বপ্রযণ কযা য়। যফতীদত বযকল্পনা কবভদনয বকছু ম ডদফক্ষণ এফাং বডবিউবড 
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এয বযট ববডউর ২০১৮ এয প্রাক্করন ানুাদয প্রকদল্পয বডবব প্রনয়নপূফ ডক ২৯.০১.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় 

বপ্রযণ কযা য় এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় দত বযকল্পনা কবভদন বপ্রযণ কযা য়। প্রকল্পটিয উয ০৬.০৩.২০১৯ তাবযদা 

বযকল্পনা কবভন ২য় বাআব বা ানুবষ্ঠত য়। ২য় বাআব বায বিান্ত ানুাদয বভাট ১১৬১৭.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদল্পয বডবব পুনগ ডঠনপূফ ডক গত ২৮.০৩.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য বপ্রযণ কযা য়। ভন্ত্ণারয় কতৃডক গত 

১৫.০৪.২০১৯ তাবযদা বযকল্পনা কবভদন বডবব বপ্রযণ কযা য়। প্রকল্পটি চূড়ান্ত ানুদভাদদনয জয একদনক  ভিয় 

ানুবফবাদগ বপ্রযণ কযা য়। বকন্তু তৎভদয়য ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্ী প্রকল্পটি একদনক বায় উস্থান না কযায 

জয ানুদযাধ কদযন। যফতীদত এ প্রকদল্পয বফলদয় ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বচফ ভদাদদয়য বাবতদত্ব গত ০৩.১০.২০১৯ 

তাবযদা ানুবষ্ঠত বায়  বনম্নরূ বিান্ত গৃীত য়াঃ 

“ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কভদপ্লক্স স্থান, বভযপুয, ঢাকা ীল ডক প্রকল্পটি ানুদভাদদনয জয পুনযায় বযকল্পনা কবভদন বপ্রযণ 

কযদত দফ।” উবল্লবাত বিান্ত ানুাদয প্রকদল্পয বভাট ব্যয় ১১৬১৭.০০ রক্ষ টাকা াবযফবতডত বযদা জানুয়াবয, ২০২০ দত 

বডদম্বয, ২০২২ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত প্রকদল্পয বডবব পুনগ ডঠন কদয গত ২৭.১০.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় 

বপ্রযণ কযা য়। াঅদরাচয প্রকদল্পয বফলদয় জানুয়াবয, ২০২০ ভাদ ভাননীয় ভন্ত্ী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় ভদাদদয়য াদথ 

াঅদরাচনায বযদপ্রবক্ষদত প্রকদল্পয বর-াঅউট প্লযান এফাং প্রধান প্রধান াদঙ্গয বফলদয় াঅদরাচনাকাদর ভন্ত্ী ভদাদয় ০১টি ০৬ 

তরা বফবি (প্রবত বলায ৫৬০০০ ফগ ডপৄট) উদযাক্তা বফন াংদমাজন  বভরা াঅদয়াজদনয স্থাদনয ব্যফস্থা যাাায যাভ ড প্রদান 

কদযন। তৎদপ্রবক্ষদত প্রাক্করন এফাং ভািায প্লযান ভন্ত্ী ভদাদয়দক বদাাদনা দর বতবন াবযন্তযীণ যাস্তা ১৮ পৄদটয স্থদর ২৫ পৄট 

এফাং তাঁত বফদনয ছাদদ ববরপ্যাদডয ব্যফস্থা যাাায বনদদ ডনা প্রদান কদযন। উবল্লবাত াফস্থায বপ্রক্ষাদট ভািায প্লযান 

াংদাধন এফাং প্রাক্করদনয কাজ ম্পি য়। ভন্ত্ী ভদাদদয়য বনদদ ডনা বভাতাদফক বডবব পুনগ ডঠন কদয ০২.০৯.২০২০ তাবযদা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। ২৭.০৯.২০২০ তাবযদা ভন্ত্ী ভদাদদয়য বাবতদত্ব প্রকল্পটিয উয একটি ায়ায 

দয়ন্ট উস্থানা বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায় গৃীত বিান্ত ানুাদয প্রকদল্পয ব্যয় ২১১৮০.০০ রক্ষ টাকা াবযফবতডত বযদা 

বডবব পুনগ ডঠন কদয গত ১৯.১০.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। প্রকদল্পয পুনগ ডঠিত বডবব গত 

০৫.০১.২০২২ তাবযদা বযকল্পনা কবভদনয বল্প  বক্ত বফবাদগ বপ্রযণ কযা য়। গত ২৭.০১.২০২২ তাবযদা প্রকদল্পয উয 

বাআব বা ানুবষ্ঠত য়। বাআব বায বিাদন্তয াঅদরাদক প্রকদল্পয ম্ভাব্য বভাট ১১৬৫০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য 

প্রকল্পটি ম্পূণ ড বজবফ ানুদাদন ফাস্তফায়দনয বফলদয় াথ ড বফবাদগয ম্মবত গ্রদণয জয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয়      ানুদযাধ 

কযা     অ                       ন     ।             ন    অ                    ন     ন     

           ন     ন                   ন             ২৭.০৬.২০২২                      ।    ন             

              ন (          -২০২২ অ     )           ।        ন          অ          ন               

                            । প্রকল্পটি ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয   এবডবদত ফযােবফীন াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প 

বদদফ ান্তভু ডক্ত াঅদছ। 

 

১৮।  ভাননীয় প্রধানভন্ত্ীয বনদদ ডনাাঃ 
 

১৮.১  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াবপ বফন াযায স্থানা বনভ ডাণাঃ 

১৮.১.১  বফগত  ১২.১০.২০১৪  তাবযদা ভাননীয় প্রধানভন্ত্ী ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় বযদ ডনকাদর বনদম্নাক্ত বনদদ ডনা প্রদান 

কদযনাঃ“বভযপুদযয জবভ তাঁত বফাদড ডয াবপ বফন াযায স্থানা বনভ ডাদণয কাদজ ব্যফায কযা বমদত াদয”  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্ীয কতৃডক প্রদত্ত বনদদ ডনা ানুাদয বভাট ১১৬১৭.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় প্রকদল্পয বডবব গত 

২৮.০৩.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। ভন্ত্ণারয় কতৃডক গত ১৫.০৪.২০১৯ তাবযদা বযকল্পনা 

কবভদন বপ্রযণ কযা দয়দছ। প্রকল্পটি চূড়ান্ত ানুদভাদদনয জয একদনক  ভিয় ানুবফবাদগ বপ্রযণ কযা দর ২০.০৮.২০১৯ 

তাবযদা ানুবষ্ঠত একদনক বায় প্রকদল্পয বডবব উস্থাদনয বিান্ত গ্রণ কযা য়। বকন্তু ভাননীয় ভন্ত্ী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় 

এয বফদল ানুদযাদধয বযদপ্রবক্ষদত প্রকল্পটি উস্থান না কযায বিান্ত গ্রণ কযা য়। যফতীদত এ বফলদয় ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্ণারদয় বচফ ভদাদদয়য বাবতদত্ব গত ০৩.১০.২০১৯ তাবযদা ভন্ত্ণারদয় এক বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায ৫.১ নাং 

বিান্তটি বনম্নরূ: 

“ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কভদপ্লক্স স্থান, বভযপুয, ঢাকা ীল ডক প্রকল্পটি ানুদভাদদনয জয পুনযায় বযকল্পনা কবভদন বপ্রযণ 

কযদত দফ।” উবল্লবাত বিান্ত ানুাদয প্রকদল্পয বভাট ব্যয় ১১৬১৭.০০ রক্ষ টাকা াবযফবতডত বযদা জানুয়াবয, ২০২০ দত 

বডদম্বয, ২০২২ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয বনবভত্ত প্রকদল্পয বডবব পুনগ ডঠন কদয গত ২৭.১০.২০১৯ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় 

বপ্রযণ কযা দয়দছ। াঅদরাচয প্রকদল্পয বফলদয় জানুয়াবয, ২০২০ ভাদ ভাননীয় ভন্ত্ী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় ভদাদদয়য াদথ 

াঅদরাচনায বযদপ্রবক্ষদত প্রকদল্পয বর-াঅউট প্লযান এফাং প্রধান প্রধান াদঙ্গয বফলদয় াঅদরাচনাকাদর ভন্ত্ী ভদাদয় ০১টি ০৬ 

তরা বফবি (প্রবত বলায ৫৬০০০ ফগ ডপৄট), উদযাক্তা বফন াংদমাজন  বভরায স্থাদনয ব্যফস্থা যাাায যাভ ড প্রদান কদযন। 

তৎদপ্রবক্ষদত প্রাক্করন এফাং ভািায প্লযান ভন্ত্ী ভদাদয়দক বদাাদনা দর বতবন াবযন্তযীণ যাস্তা ১৮ পৄদটয স্থদর ২৫ পৄট কযা 

এফাং উদযাক্তা বফদনয ছাদদ যাবরপ্যাদডয ব্যফস্থা যাাায বনদদ ডনা প্রদান কদযন। উবল্লবাত াফস্থায বপ্রক্ষাদট ভািায প্লযান 
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াংদাধন এফাং প্রাক্করদনয কাজ ভাপ্ত দয়দছ। মা াংদমাজন কদয বডবব পুনগ ডঠন কদয ০২.০৯.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। ২৭.০৯.২০২০ তাবযদা ভন্ত্ী ভদাদদয়য বাবতদত্ব প্রকল্পটিয উয একটি ায়ায দয়ন্ট 

উস্থানা বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায় গৃীত বিান্ত ানুাদয প্রকদল্পয ব্যয় ২১,১৮০.০০ রক্ষ টাকা াবযফবতডত বযদা 

বডবব পুনগ ডঠন কদয গত ১৯.১০.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। তৎদপ্রবক্ষদত, প্রকদল্পয বডববয উয 

০৯.১১.২০২০ তাবযদা ফস্ত্রর  াট ভন্ত্ণারদয়য াবযন্তযীণ প্রকল্প মাচাাআ কবভটিয বা ানুবষ্ঠত য়। উক্ত বায বিান্ত ানুাদয 

বভাট ২১৯৭৫.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় বপব্রুয়াবয, ২০২২ দত বডদম্বয, ২০২৩ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জয  বডবব পুনগ ডঠন 

কদয ৩০.১১.২০২০ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। উক্ত বডবব ভন্ত্ণারয় কতৃডক ১৪.১২.২০২০ তাবযদা 

বযকল্পনা কবভদনয বল্প  বক্ত বফবাদগ বপ্রযণ কযা য়। তৎদপ্রবক্ষদত বল্প  বক্ত বফবাগ কতৃডক উক্ত প্রকদল্পয বডবব 

যীক্ষা-বনযীক্ষাপূফ ডক বকছু ত্রুটি- বফচুযবত বচবহৃত কযা য় এফাং উক্ত ত্রুটি-বফচুযবত দুয কদয বডবব প্রণয়দনয জয গত 

০৪.০১.২০২১ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয়দক ানুদযাধ কযা য়। ভন্ত্ণারয় কতৃডক ১৪.০১.২০২১ তাবযদা ত্রুটি- বফচুযবতভ 

াংদাধদনয জয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদক ানুদযাধ কযা য়। ব বভাতাদফক াঅদরাচয প্রকদল্পয ভীক্ষা প্রবতদফদনটি 

ারনাগাদকযতাঃ ম্ভাব্যতা মাচাাআকযদণয জয একটি Feasibility study কবভটি পুনগ ডঠন কযা দয়দছ। উক্ত কবভটিয 

প্রবতদফদদনয াঅদরাদক ফতডভাদন বডবব াংদাধদনয কাজ চরভান াঅদছ। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয এবডব’বত 

ফযােীনবাদফ াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকায় ান্তভু ডক্ত াঅদছ।  

 

১৮.২  বা াবনা তাঁতবল্ল স্থান-(১ভ ম ডায়): (১ভ াংদাবধত) 
 

১৮.২.১   গণপ্রজাতন্ত্ী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্ী গত ১২.১০.২০১৪  তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় বযদ ডনকাদর 

ঢাকায ফাাআদয তাঁত বল্ল স্থাদনয বনদদ ডনা প্রদান কদযন। “বভযপুয ঘনফবতপূণ ড জায়গা। তাাআ বফনাযব বল্ল  কভ ডযত 

শ্রবভকদদয উভেক্ত ফাস্থাদনয ব্যফস্থা কযদত দফ। ঢাকায ফাাআদয বাারাদভরা জায়গায় বফনাযব/তাঁত বল্ল স্থাদনয ব্যফস্থা 

বনদত দফ।” 

১৮.২.২  ভাননীয় প্রধানভন্ত্ীয উবল্লবাত বনদদ ডনায বযদপ্রবক্ষদত উিত বযদফদ তাঁবত এফাং তাঁবত বযফাদযয জয বফববি 

নাগবযক সুদমাগ সুবফধা সৃবি, তাঁবতদদয জীফনমাোয ভান  াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন, এফাং তাঁত বদল্পয বটকাআ 

উিয়দনয রদক্ষয ১ভ ম ডাদয় ভূবভ াবধগ্রণ  ভূবভ উিয়ন াঅনুলবঙ্গক কাম ডক্রভ ম্পি কযায রদক্ষয “বা াবনা তাঁত বল্ল 

স্থান- ১ভ ম ডায় (১ভ াংদাবধত)” ীল ডক প্রকদল্পয বডবব বভাট ২৫,৩৩০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয় গত ১৮.০৯.২০১৮ 

তাবযদা জাতীয় াথ ডননবতক বযলদদয বনফ ডাী কবভটি (একদনক) কতৃডক ানুদভাবদত য়। ২০২১-২২ াথ ডফছদয াঅযএবডবদত 

প্রকল্পটিয ানুকূদর 3555.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। চরবত াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ১৯৬৩.0০ রক্ষ টাকা 

ছাড় কযা য়। ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকদল্পয ানুকূদর 1749.12 রক্ষয টাকা ব্যয় কযা দয়দছ। 

াঅদরাচয াথ ডফছদয প্রকদল্পয াঅবথ ডক াগ্রগবত 49.20% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত 52.00%। প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ 

ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 28281.985 রক্ষ টাকা; ক্রভপুবঞ্জত াঅবথ ডক াগ্রগবত 91.99% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত ৯২.০০%। 

প্রকদল্পয াঅতায় ভাদাযীপুয বজরায বফচয উদজরায কুতুফপুয বভৌজায ৬০.০০ একয এফাং যীয়তপুয বজরায জাবজযা উদজরায 

নাদডাফা বভৌজায ৫৯.৭৩ একয াথ ডাৎ বভাট ১১৯.৭৩ একয জবভ াবধগ্রণ ম্পি দয়দছ।  প্রকদল্পয াঅতায় াবধগ্রণকৃত জবভদত ভূবভ 

উিয়ন  ীভানা প্রাচীয বনভ ডাণ কাজ চরভান াঅদছ। প্রকদল্পয ২য় ম ডাদয়য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা  স্থাতয নকা প্রণয়দনয জয 

যাভ ডক প্রবতষ্ঠান বনদয়াগ কযা দয়দছ। ম্ভাব্য ীভানা  স্থাতয নকা প্রনয়দনয কাজ চরভান াঅদছ। 

 

১৮.৩   ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম ডায়) (১ভ াংদাবধত):  
 

১৮.৩.১ গণপ্রজাতন্ত্ী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্ী গত ১২.১০.২০১৪ তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় বযদ ডনকাদর 

ফদরন, “ফস্ত্রবদল্প ফাাংরাদদদ বানারী ঐবতয যদয়দছ। বকান বকান এরাকায় ভবরদনয সুতা ততবয দতা তা বজদন ব প্রভেবক্ত 

পুনরুিাদযয উদযাগ গ্রণ কযদত দফ।” 
 

১৮.৩.২  ভাননীয় প্রধানভন্ত্ীয দয় বনদদ ডনা ানুাদয ভবরন প্রভেবক্ত পুনরুিাদযয রদক্ষয ব্যাক গদফলণা কাম ডক্রভ বযচারনা 

কযা, ভবরন কাদড়য নভৄনা াংগ্র এফাং নভৄনা দত ভবরন সুতায DNA বদকাদয়ি নাক্তকযণ, ভবরদনয সুতা ততবযয 

“পৄটি কা ডা” (ফাাংরাদদদয বকান াঞ্চদর াঅদছ বকনা তা) ানুন্ধান কযা, “পৄটি কা ডা” উবদ্ভদদয DNA এয াদথ ভবরন 

কাদড়য DNA এনারাাআব কদয কাবিত বযাযাাআটি নাক্তকযণ এফাং ভবরন কাড় ততবযয উদমাগী “পৄটি কা ডা” তুরায 

জাত ায়া না বগদর ভজাতীয় তুরায জাভ ড-প্লাজভ াংগ্র কযায রদক্ষয ১২১০.০০ রক্ষ টাকা বফবনদয়াগ ব্যদয়য বডবব জুরাাআ, 

২০১৮ দত জুন, ২০২২ বভয়াদদ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ানুদভাদন কযা য়। ২০২2-23 াথ ডফছদযয   এবডবদত প্রকল্পটিয 

ানুকূদর 400.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। উক্ত াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 72.00 রক্ষ টাকা ছাড় কযা      । 

     অ        বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 64.62 রক্ষ টাকা ব্যয় কযা দয়দছ। াঅবথ ডক াগ্রগবত 16.15% এফাং ফাস্তফ 

াগ্রগবত 20.00%। প্রকদল্পয াঅতায় শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ব্যয় দয়দছ 833.39 রক্ষ টাকা; ক্রভপুবঞ্জত 

াঅবথ ডক াগ্রগবত 68.87% এফাং ফাস্তফ াগ্রগবত 82.00%। কভ ডবযকল্পনা ানুমায়ী গদফলণা কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। ঢাকাাআ 
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ভবরদনয বজাঅাআ প্রাবপ্তয জয বদটন্ট, বডজাাআন  বেডভাকড াবধদপ্তদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ০৬.০৮.২০২০ তাবযদা 

াঅদফদদনয বযদপ্রবক্ষদত ঢাকাাআ ভবরদনয বজাঅাআ জান ডার নাং-০৯ এয বগদজট গত ১০ বডদম্বয, ২০২০ তাবযদা প্রকাবত য়। 

ঢাকাাআ ভবরদনয বজাঅাআ জান ডার নাং-৯ প্রকাদয ৬০ বদন াবতক্রান্ত য়ায় বকাদনা ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান/কতৃডক্ষ দাফী না কযায় গত 

১৫-০৩-২০২১ তাবযদা বজাঅাআ নদদয জয বদটন্ট, বডজাাআন  বেড ভাকড াবধদপ্তদয াঅদফদন কযা য়। বযবজস্ট্রায, বদটন্ট, 

বডজাাআন  বেডভাকড াবধদপ্তয কতৃডক ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ানুকূদর ২৫.০৩.২০২১ তাবযদা ঢাকাাআ ভবরদনয ববৌদগাবরক 

বনদদ ডক বনফন্ধন নদে প্রদান কযা দয়দছ।       ন    ন     ২০২১           ন             ফাাংরাদদদয 

বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায             ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদক     

২৯.০৭.২০২১         ন    ন        ন          ।    ২৯.০৭.২০২১            ন              

                                    ১২.০৯.২০২১                                     ন     ন     

     ।  

 

১৯।  ববফষ্যৎ বযকল্পনাাঃ 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ববফষ্যত বযকল্পনায ভদে (১) ঐবতযফাী টাঙ্গাাআর াবড়য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থায 

উিয়ন (২) তাঁতজাত দেয ফহুভৄাীকযণ (৩)াফ ডতয চট্টগ্রাভ এরাকায উজাতীয় তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দনয 

জয প্রবক্ষণ বকন্দ্র, প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান এফাং ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ কভ ডসূবচ (৪)তাঁত বদল্পয ফাজাযজাত ব্যফস্থায 

উিয়দন বফবাগীয় যভদ প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান (৫) পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট স্থান, ভান্দা, নগাঁ  (৬) 

তাঁতজাত দেয গুদাভঘয স্থান, (৭) তাঁত ফদস্ত্রয প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান/তাঁত াট স্থান, (৮) বদরট, বফড়া (াফনা) 

 যাংপুয প্রবক্ষণ বকদন্দ্র বডদপ্লাভা-াআন-পযান বডজাাআন বকা ড চালুকযণ, (৯) ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বফবক বন্টাযভদ 

প্রবক্ষণ বকন্দ্র স্থান (২য়ম ডায়) এফাং (১০) বাগত দক্ষতা বৃবিয রদক্ষয তাঁত বফাদড ডয কভ ডকতডাদদয তফদদবক প্রবক্ষণ ীল ডক 

প্রকল্পভ গ্রদণয দদক্ষ বনয়া দয়দছ। বনদম্ন প্রকল্পগুদরায াংবক্ষপ্ত বফফযণ বদয়া দরাাঃ 

 

১৯.১ ঐবতযফাী টাঙ্গাাআর াবড়য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ ব্যফস্থায উিয়ন : 
 

প্রকদল্পয ম্ভাব্য ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ বথদক জুন, ২০২৫ 

প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ উিত বযদফদ তাঁবত এফাং তাঁবত বযফাদযয াঅফান াযায সুদমাগ সুবফধা প্রদান  তাঁবতদদয 

জীফনমাোয ভান উিয়ন, তাঁবতদদয দক্ষতা বৃবি  উৎাবদত দেয গুণগত ভান উিয়ন, তাঁবতদদয উৎাবদত দেয নকা 

উিয়ন, বদীয়  াঅন্তজডাবতক ফাজাদয তাঁত ফস্ত্র যফযা। 
 

প্রকল্প ব্যয়াঃ ২৭৫০০.০০ রক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এরাকাাঃ াতযাাআর, বদরদুয়ায, টাঙ্গাাআর এফাং টাঙ্গাাআর দয। 

 

১৯.২ তাঁতজাত দেয ফহুভৄাীকযণ : 

 

প্রকদল্পয ম্ভাব্য ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ বথদক জুন, ২০২৫ 
 

প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ বযফবতডত ফাজায চাবদা এফাং বক্রতা ছদন্দয াদথ াভঞ্জস্য বযদা তাঁত দেয নকা  প্রভেবক্ত উিয়দনয 

ভােদভ তফবচেযভয় তাঁতজাত ে উৎাদদন ায়তাকযণ, গ্রাভীণ বফকায তাঁবত ম্প্রদাদয়য কভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃবিকযণ 

এফাং বদীয়  াঅন্তজডাবক ফাজাদযয চাবদা পূযণ, দফ ডাবয, ফাাংরাদদদয াংস্কৃবত  ঐবতয তাঁত বল্পদক বটকাআ উিয়দনয 

ভােদভ বদীয়  াঅন্তজডাবতকবাদফ তুদর ধযা মা জাতীয় াথ ডনীবতদত গুরুত্বপূণ ড াফদান যাাদফ। 
 

প্রকল্প ব্যয়াঃ ৪১৫০.০০ রক্ষ টাকা। 
 

প্রকল্প এরাকাাঃ তাঁত াধুযবলত এরাকা। 
 

১৯.৩ াফ ডতয চট্টগ্রাভ এরাকায উজাতীয় তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দনয জয প্রবক্ষণ বকন্দ্র, প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় 

বকন্দ্র স্থান এফাং ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ কভ ডসূবচ : 
 

প্রকদল্পয ম্ভাব্য ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ বথদক জুন, ২০২৫ 

প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ াফতডয চেগ্রাভ এরাকায উজাতীয় তাঁবতদদয প্রবক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষতা বৃবি, উজাতদদয চরবত 

ভরধন যফযা, প্রবক্ষণ  ঋণ বফতযদনয ভােদভ কভ ডস্থান সৃবি। 
 

প্রকল্প ব্যয়াঃ ১৫০০০.০০ রক্ষ টাকা। 
 

প্রকল্প এরাকাাঃ ৩ াফ ডতয এরাকা। 
 



 

23 

১৯.৪ তাঁত বদল্পয ফাজাযজাত ব্যফস্থায উিয়দন বফবাগীয় যভদ প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান : 
 

প্রকদল্পয ম্ভাব্য ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ বথদক জুন, ২০২৫ 

প্রকল্প ব্যয়াঃ ১৫০০০.০০ রক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এরাকাাঃ কর বফবাগীয় য। 

প্রকদল্পয প্রবাফ/পরাপরাঃ বফবাগীয় যভদ প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থাদনয ভােদভ তাঁবতদদয উৎাবদত তাঁতফস্ত্র 

বফক্রদয়য বনবিয়তা প্রদান । 
 

১৯.৫ প্রকদল্পয নাভাঃ পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট স্থান, ভান্দা, নগাঁ 
 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ দত জুন, ২০২৫  

প্রকল্প এরাকাাঃ ভান্দা, নগাঁ। 
 

প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ  

(ক) বদদ ভেভ ম ডাদয়য ফস্ত্র প্রভেবক্তবফদ ততবয এফাং তাঁবতদদয দক্ষতা উিয়দনয জয উভেক্ত প্রবক্ষণ প্রদান। 

(া) বযফবতডত ফাজাদয ববাক্তায রুবচ  চাবদায াদথ াংগবত বযদা বডজাাআন উদ্ভাফন এফাং দক্ষ বডজাাআনায  ভানফ ম্পদ 

ততবয কযা। 

(গ) গুণগত ভানম্পি ফস্ত্র উৎাদদন ায়তা কযণ। 

 

১৯.৬ প্রকদল্পয নাভাঃ  তাঁতজাত দেয গুদাভঘয স্থান  
 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ দত জুন, ২০২৫ 

প্রকল্প এরাকাাঃ ফাাংরাদদদয কর তাঁত াধুযবলত এরাকা। 

প্রকদল্পয প্রবাফ/পরাপরাঃ তাঁবতদদয উৎাবদত তাঁত ফদস্ত্রয গুদাভজাতকযণ  বনযাত্তা প্রদান। 

 

১৯.৭   প্রকদল্পয নাভাঃ তাঁত ফদস্ত্রয প্রদ ডনী-কাভ-বফক্রয় বকন্দ্র স্থান 
 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকারাঃ জুরাাআ, ২০২২ দত জুন, ২০২৫ 

প্রকল্প এরাকাাঃ ফাাংরাদদদয কর তাঁত াধুযবলত এরাকা। 

প্রকদল্পয প্রবাফ/পরাপরাঃ উৎাবদত তাঁত ফদস্ত্রয বফণন সুবফধা প্রদান এফাং াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়ন। 
 

১৯.৮  প্রকদল্পয নাভাঃ বদরট, বফড়া (াফনা)  যাংপুয প্রবক্ষণ বকদন্দ্র বডদপ্লাভা-াআন-পযান বডজাাআন বকা ড চালুকযণ প্রকদল্পয উদেশ্যাঃ 
 

(ক) বদরট, বফড়া (াফনা)  যাংপুয প্রবক্ষণ বকদন্দ্র বডদপ্লাভা-াআন-পযান বডজাাআন বকা ড চালু কযা; 

(া) প্রবত ব্যাদচ ২৪০ জন ছাে-ছােীদক ০৪ (চায) ফছয বভয়াবদ প্রবক্ষণ সুবফধা প্রদান কযা; 

(গ) তাঁত াাদত দক্ষ ভানফ সৃবিয ভােদভ তাঁত বল্প  এ াংক্রান্ত াাদত কাবযগবয সুবফধা সৃবি কযা। 

 

প্রকল্প এরাকাাঃ (১) াাবদভ নগয, বদরট (২) বফড়া, াফনা (৩) াতভাথা, যাংপুয। 

 

১৯.৯   প্রকদল্পয নাভাঃ  
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বফবক বন্টাযভদ প্রবক্ষণ বকন্দ্র স্থান (২য় ম ডায়) :  
 

উদেশ্য (ক) ববাক্তায রুবচ  ছন্দ এফাং বযফবতডত ফাজায চাবদা ানুাদয নতুন নতুন বডজাাআন উদ্ভাফন; 

(া) বদদ দক্ষ ফস্ত্র প্রভেবক্তবফদ ততবয এফাং তাঁবতদদয দক্ষতা উিয়দনয জয উভেক্ত প্রবক্ষণ প্রদান; 
 

প্রকল্প এরাকাাঃ বফবক বন্টায ভয়ভনবাং, বদাায, রূগঞ্জ, বাঙ্গা, কক্সফাজায, বাভনা, ফাঞ্ছাযাভপুয, মদায, খুরনা, তরকুা, 

াতক্ষীযা, কাবরগঞ্জ, বগৌযনদী, টুয়াাারী, বচবযযফন্দয, াজাদপুয, উল্লাাড়া, যাজাী  াঁবথয়া এয কাম ডকযী এরাকা। 
 

১৯.১০   প্রকদল্পয নাভাঃ বাগত দক্ষতা বৃবিয রদক্ষয তাঁত বফাদড ডয কভ ডকতডাদদয তফদদবক প্রবক্ষণাঃ 
        

উদেশ্য, কভ ডকতডাদদয বাগত দক্ষতা বৃবি। 

 

২০।  বডবজটার কাম ডক্রভাঃ 

২০.১   ফতডভান যকাদযয রূকল্প-২০২১ ানুমায়ী বডবজটার ফাাংরাদদ বফবনভ ডাদণয রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড বফববি 

কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন কযদছ। জনাধাযণদক তথ্য যফযাদয রদক্ষয জাতীয় তথ্য ফাতায়দনয াঅতায় ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড 

কতৃডক www.bhb.gov.bd বদযানাদভ একটি ডাাআনাবভক দয়ফ বাট ডার বযচাবরত দে। বাট ডারটিদক ভি কযায জয 

প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট বনয়বভত াঅদরাড কযা য়। ফাতাঁদফা’য কর প্রথভ বশ্রবণয কভ ডকতডায নাদভ বনজস্ব বডাদভাআন াআ-বভাআর 

http://www.bhb.gov.bd/
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াঅাআবড ততবয এফাং ছবফ তথ্যাবদ দয়ফ বাট ডাদর বিদফ কযা দয়দছ। www.facebook.com/bhb.gov বদযানাদভ 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয একটি াবপবয়ার বপবুক বজ যদয়দছ। বপবুক বদজয ভােদভ ফাতাঁদফা’য কাম ডক্রভ  তাঁবতদদয 

বফববি বফা ম্পবকডত তথ্যাবদ বনয়বভত প্রদান কযা য়। এছাড়া ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  

প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী’য বক্ষা  প্রবক্ষণ কাম ডক্রভ াংক্রান্ত তথ্যাবদ প্রবতষ্ঠানটিয বনজস্ব দয়ফ বাট ডার  

www.bheti.portal.gov.bd এয ভােদভ প্রকা কযা য়। 

২০.২  e-GP িবতদত ক্রয়কাম ড বযচারনাকযণাঃ  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ক্রয় কাম ডক্রদভ স্বেতা  জফাফবদবতা 

বনবিতকদল্প e-GP িবত চালু যদয়দছ। প্রবতদফদনাধীন ভাদ e-GP িবতদত বকান ক্রয় কাম ডক্রভ ম্পাদন য়বন। 

২০.৩         ঋণ বফতযণ  াঅদায় কাম ডক্রদভ স্বেতায জয “e-Loan Management System for the Weavers”:  

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয চরভান ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ  াঅদায় কাম ডক্রভ জীকযণ  াআ-াবব ডদয াঅতায় বনদয় াঅায রদক্ষয 

a2i এয দমাবগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” ীল ডক াআ-াবব ডটি ফাস্তফায়ন কযা দে। 

ফ্টয়ায বডদবরদভন্ট কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয জয গত ১৬.১০.২০১৮ তাবযদা Synesis It Ltd এয ানুকূদর NOA জাবয 

কযা দয়দছ এফাং ১২.১১.২০১৮ তাবযদা Synesis It Ltd এয াদথ চুবক্ত ম্পাদন কযা দয়দছ। পটয়ায বডদবরদভন্ট 

এয কাজ চরভান যদয়দছ। গত ১২.১২.২০২০ তাবযদা টাঙ্গাাআর বফবক বন্টাদয e-Loan Management এয াাআরটিাং 

কাম ডক্রভ শুরু কযা দয়দছ। এফাং এ ম ডন্ত ২৩০ জন তাঁবতদক এয ভােদভ ঋণ বদয়া দয়দছ। 
 

২০.৪  তাঁবত কাড ড বফতযণ:  

তাঁবতদদযদক নাক্তকযণ বফববি ধযদণয াঅবথ ডক ায়তা  প্রদণাদনা প্রদান এফাং যকায কতৃডক প্রদত্ত বফববি বফা প্রদাদনয 

রদক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য দাবয়দত্ব বনদয়াবজত ভাননীয় ভন্ত্ী জনাফ বগারাভ দস্তগীয গাজী ফীযপ্রতীক,এভব ভদাদয় কতৃডক 

গত ২০.০২.২০২১ তাবযদা নাযায়নগঞ্জ বজরায রুগঞ্জ উদজরায ২১০জন তাঁবত/ তাঁতববপদদয ভাদঝ তাঁবত কাড ড বফতযদণয 

কাম ডক্রভ উদিাধন কযা য়।  উক্ত তাঁবত কাড ড বফতযণ কাম ডক্রভ চরভান    বছ। 

২০.৫ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয কাম ডক্রদভ গবতীরতা  স্বেতা াঅনয়ন এফাং বফা জীকযদণয রদক্ষয াআ-পাাআর (নবথ) 

কাম ডক্রভ পরবাদফ ফাস্তফায়ন কযা দে। 

২০.৬ বকাববড-১৯ বযবস্থবতদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বাভ ানরাাআন বভটিাং প্লট এয Zoom  এয ভাোদভ াঅদয়াজন 

কযা দয় থাদক। 

২০.৭  কর াবপদয াদথ Imo/Viber/Whatsapp/Messenger এয ভােদভ Video call Mini Video 

Conference কদয বমাগাদমাগ কযা দে। 

২০.৮  প্রধান কাম ডারদয় ববটিবব স্থাদনয ভােদভ ২৪ ঘন্টায কভ ডকান্ড ভবনটবযাং কযা দে এফাং ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র 

(ববব), ভাধফদী, নযবাংদী বকদন্দ্রয কাম ডক্রভ IP কযাদভযায ভােদভ প্রধান কাম ডারয় দত ভবনটবযাং কযা দে। 

২০.৯  ফাতাঁদফায প্রধান কাম ডারদয় যকাদযয বফববি াগ্রগবতয তথ্যাবদ  প্রবতবদনকায বায বনাটি বডবজটার বডদপ্ল বফাড ড 

এয ভােদভ প্রদ ডন কযা দে। 

২০.৯ প্রধান কাম ডারদয় এদক্স কদিার বদিভ এয ভােদভ কভ ডকতডা/কভ ডচাবযদদয ফাদয়াদভবট্টক াবজযা ভবনটবযাং কযা দে।  

 

২১।  যাজস্ব ফাদজট ফযাে  ব্যয়াঃ 

২০২2-২3 াথ ডফছদযয যাজস্ব ফাদজদট ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ানুকূদর 2880.00 রক্ষ টাকা ফযাে যাাা দয়দছ এফাং ব্যয় 

ীভা 2774.25 রক্ষ টাকা। উক্ত াথ ডফছদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনজস্ব াঅদয়য রক্ষযভাো 44.80 রক্ষ টাকা। বদেম্বয 

২০২২ ভাদ ব্যয় দয়দছ 228.347 রক্ষ টাকা এফাং চরবত াথ ডফছদয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় দয়দছ 

543.570 রক্ষ টাকা, মা বভাট ফযাদেয 19.59%। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাফবর প্রবতদফদদনয াযবণ-৭ এ বদয়া দরা। 

 

২২।  াবডট-াঅবত্ত াংক্রান্ত তথ্যাঃ 
 

২২.১  ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয প্রধান কাম ডারয় ফাতাঁদফা এয বফববি প্রবতষ্ঠান/দকদন্দ্র ১৯৮২-৮৪ দত াঅদরাচয ভাদয পূফ ডফতী 

ভা াথ ডাৎ     ২০২২ ভা ম ডন্ত ভদয় ক্রভপুবঞ্জত 8052.32 রক্ষ টাকায বভাট 56টি ফাবণবজযক াবডট-াঅবত্ত বছর। 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ নতুন বকাদনা াঅবত্ত উত্থাবত য়বন। কোন াঅবত্ত বনষ্পবত্ত য়বন। বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ভদয় 

ক্রভপুবঞ্জত 8052.32 রক্ষ টাকায 56টি (াধাযণ 07টি, াবগ্রভ 46টি  াংকরন ০৩টি) াবডট-াঅবত্ত যদয়দছ। 
 

২২.২ বএবজয বযদাট ডভুক্ত াবনষ্পি াবডট-াঅবত্ত বনষ্পবত্তয কাম ডক্রভ াংক্রান্ত প্রবতদফদন বপ্রযণ কযা দয়দছ। াংকরনভুক্ত 

০৩টি াঅবত্তয ভদে ানুদেদ নাং-১৩ এয বেক্ষীয় বায় ঠিকাদাদযয জাভানত ভিদয়য প্রভানক জফাফ বপ্রযদণয সুাবয 

কযা য়। বভত প্রভাণকভ গত ১০.১২.২০১৮ তাবযদা ভন্ত্ণারদয়য ২৭০ নাং স্মাযদক াবডট াবধদপ্তদয বপ্রযণ কযা য়। এয 

বযদপ্রবক্ষদত গত ১৪.০২.২০১৯ তাবযদা াবডট াবধদপ্তয দত ৯৫১(১) নাং স্মাযদক ২,৯৯,৬০৫/- টাকা াঅদাদয়য প্রভাণক 

জফাফ বপ্রযদণয জয ানুদযাধ জানায়। ফাতাঁদফা দত ১৪.০১.২০২০ তাবযদায ২১নাং স্মাযকভদর টাকা াঅদাদয়য প্রভাণক 

http://www.facebook.com/bhb.gov
http://www.bheti.portal.gov.bd/
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পুন:জফাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। যফতীদত ২৩.১১.২০২০ তাবযদায ১৫৩নাং স্মাযকভদর পুনযায় পুন:জফাফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দয়দছ। ানুদেদ ১৪ এয বেক্ষীয় বায় বটন্ডায ববডউদরয কব জফাফ বপ্রযদণয বিান্ত 

গৃীত য়। বভত ববডউদরয কব জফাফ গত ১১.০৬.২০১৮ তাবযদা ভন্ত্ণারদয়য ১৩১ নাং স্মাযদক াবডট াবধদপ্তদয 

বপ্রযদণয বপ্রবক্ষদত ২৩-২৫ এবপ্রর ২০১৯ তাবযদা ফাস্তফ মাচাাআ কযা দয়দছ। গত ১৫.০৩.২০২০ বর: তাবযদা ১৮৪১ নাং 

স্বাযকভদর াবডট াবধদপ্তয বথদক াংদাবধত প্রাক্করন বববযদয়ন াঅদদ াংদাবধত চুবক্তে  বযে ফব পুন:জফাফ 

বপ্রযদণয জয ানুদযাধ কযা দয়দছ।          ০১.০২.২০২১   :       ০৬ ন                      ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা দর ১৬.০১.২০২২ বর: তাবযদায ২১৯ নাং স্মাযকভদর াবডট াবধদপ্তয বথদক াংদাবধত বব একদনক 

কতৃডক ানুদভাবদত বকনা তায প্রভাণক ায়া মায়বন। তাছাড়া াঅবত্তদত ফবণ ডত াথ ড উক্ত ববদত বচবিত কযা য়বন। 

পুন:জফাফ বপ্রযদণয জয ানুদযাধ কযা দয়দছ। াফবি ১টি ানুদেদ (নাং-১৫) বনষ্পবত্তয রদক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় দত 

০৮.০৭.২০১৯ তাবযদা ৪৩৭ নাং স্মাযকভদর ব্রডবট জফাফ ফাবণবজযক বনযীক্ষা াবধদপ্তদয বপ্রযণ কযা য়। ০৯.০২.২০২০ 

তাবযদায ১৭৯০(১) নাং স্মাযকভদর াবডট াবধদপ্তয দত দায়-দাবয়ত্ব বনধ ডাযণপূফ ডক াংবিিদদয বনকট দত াথ ড াঅদায় কযায 

সুাবয কযা দয়দছ। যফতীদত ০১.০২.২০২১ তাবযদায ০৬ নাং স্মাযকভদর ব্রডীট জফাফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা 

দর ১৬.০১.২০২২ বর: তাবযদায ২১৯নাং স্মাযকভদর াবডট াবধদপ্তয বথদক বপ্রবযত ে নাং ১৭৯০ ানুমায়ী ব্যফস্থা গ্রন কদয 

পুন:জফাফ বপ্রযদণয জয ানুদযাধ কযা দয়দছ। ২০২2-২3 াথ ডফছদয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ০2টি বকন্দ্র বনযীক্ষা কযা 

দয়দছ। 

(রক্ষ টাকায়) 

ভয়কার 

পূফ ডফতী ভাদয 

াবডট-াঅবত্তয বজয 

(    ২০২২ ম ডন্ত) 

ব্রডবট 

জফাফ 

নতুন উত্থাবত 

াঅবত্তয 

াংখ্যা 

জবড়ত 

টাকা 

বনিবত্তকৃত 

াঅবত্তয 

াংখ্যা 

জবড়ত টাকা বদেম্বয ২০২২ ভা 

ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত 

াঅবত্তয াংখ্যা 

জবড়ত টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৯৮২-৮৪    

দত বদেম্বয 

২০২২ ভা ম ডন্ত 

56 9463.83 02 - - 00 8052.32 46 8052.32 

 

২৩।   বটকাআ উিয়ন াবীি (SDG’s)  

যকাদযয ২০১৬ বথদক ২০৩০ ার বভয়াদদ ফাস্তফাবয়তব্য বটকাআ উিয়ন াবীি (SDG’s) এয াদথ ঙ্গবত বযদা ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাদড ডয কভ ডবযকল্পনা (Action Plan) াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাবদ াযবণ-৮ এ (পৃষ্ঠা ৫২-৬৯) বদয়া দরা। 
 

২৪।  জাতীয় তাঁত নীবতভারা-২০২০ 

ফতডভান তাঁত ফান্ধফ যকায তাঁত বদল্পয উিয়দন ফিবযকয। তাাআ ১১তভ জাতীয় াংদদয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় ম্পবকডত 

স্থায়ী কবভটিয ৩৪তভ বায় তাঁত বদল্পয পূণ ড বফকাদ “জাতীয় তাঁত নীবতভারা” প্রণয়দনয বিান্ত গ্রণ কযা য়। উক্ত বিাদন্তয 

বযদপ্রবক্ষদত ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারয় ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদক জাতীয় তাঁত নীবতভারায াড়া প্রণয়ন কদয ভন্ত্ণারদয় বপ্রযদণয 

বনদদ ডনা প্রদান কদয। াতাঃয ভন্ত্ণারদয়য বনদদ ডনায াঅদরাদক ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয দস্য (বযকল্পনা  ফাস্তফায়ন) বক 

াঅহ্বায়ক কদয তাঁত নীবতভারায াড়া প্রণয়দনয জয ০৬ (ছয়) দস্য বফবি একটি কবভটি গঠন কযা য়। গঠিত কবভটি কতৃডক 

তাঁত নীবতভারায াড়া ফাতাঁদফা’য গত ০৪.১২.২০১৯ তাবযদায ল ডদ বায় উস্থান কযা য় এফাং যফতীদত গত 

১৩.০৭.২০২০ তাবযদায ল ডদ বায় াড়া নীবতভারা চূড়ান্ত কযায রদক্ষয বিকদাল্ডাযদদয ভতাভত গ্রদণয বনবভত্ত একটি 

কভ ডারা াঅদয়াজদনয বিান্ত গৃবত য়। উক্ত বিান্ত ানুাদয ১৭.১১.২০২০ তাবযদা জুট ডাাআবাযববপদকন প্রদভান বন্টায 

(বজবডবব) এ তাঁবত প্রবতবনবধ, তাঁত উদযাক্তা, যপ্তাবনকাযক ল ডদ দস্যদদয াাংগ্রদন বদনব্যাব এক কভ ডারা ানুবষ্ঠত 

য়। উক্ত কভ ডারায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য বচফ জনাফ বরাকভান বাদন বভয়ায বাবতদত্ব গণপ্রজাতন্ত্ী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্ী ফীয ভৄবক্তদমািা জনাফ বগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীযপ্রতীক এভব প্রধান াবতবথ 

বদদফ উবস্থত বছদরন। কভ ডারায় ভর প্রফন্ধ উস্থান কদযন ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয সুদমাগ্য বচয়াযম্যান (াবতবযক্ত বচফ) 

জনাফ বভাাঃ া াঅরভ এফাং ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বফববি কাম ডক্রভ, চরভান বফববি প্রকল্প এফাং জাতীয় তাঁত নীবতভারা-

২০২০ (াড়া) ততবযয বপ্রক্ষাট ফণ ডনা কদয স্বাগত ফক্তব্য প্রদান কদযন ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয দস্য (বযকল্পনা  

ফাস্তফায়ন) জনাফ গাজী বভা: বযজাউর কবযভ। উবল্লবাত কভ ডারায় গ্রু ততবয  উস্থাবত াড়া  নীবতভারা ম ডাদরাচনা কযা 

য় এফাং গ্রুবববত্তক উস্থানায় সুাবযভারা প্রদান কযা য়। কভ ডারা দত প্রাপ্ত ভতাভত প্রস্তাফ মাচাাআ-ফাছাাআ কদয জাতীয় 

তাঁত নীবতভারা ২০২০ এয াড়া প্রবতদফদনটি ম ডাদরাচনায জয ফাতাঁদফা এয গত ৩১.১২.২০২০ বর: তাবযদায ল ডদ বায় 

উস্থান কযা য়। উস্থাবত াড়া প্রবতদফদনটিয উয বফস্তাবযত াঅদরাচনা বদল াড়া প্রবতদফদনটি ল ডদ বায় 

ানুদভাবদত য় এফাং চূড়ান্ত ানুদভাদদনয জয ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযদণয বিান্ত য়। ব ানুাদয াড়া নীবতভারাটি  

২১.০১.২০২১ বর: তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয় বপ্রযণ কযা য়। 
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২৫।  ফাবল ডক কভ ডম্পাদন চুবক্ত (APA) 

গত 28-06-2022 তাবযা পূফ ডাদে ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য াদথ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয (ফাতাঁদফা) এফাং উক্ত তাবযদা 

াযাি ফাতাঁদফা’য ভাঠ ম ডাদয়য বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনয াদথ ফাতাঁদফা’য ২০২2-২3 াথ ডফছদযয ফাবল ডক কভ ডম্পাদন চুবক্ত 

(APA) স্বাক্ষবযত য়। স্বাক্ষবযত চুবক্তদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ০৫টি বকৌরগত উদেদশ্যয রক্ষযভাো বনধ ডাযণ কযা য়,  

মথাাঃ (১) তাঁত দেয উৎাদন  গুণগত ভান বৃবিদত ায়তাকযণ, (২) ভানফ ম্পদ উিয়ন, (৩) তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায 

ম্প্রাযদণ দমাবগতা, (৪) উিয়ন কাম ডক্রভ বজাযদাযকযণ এফাং (৫) বফায ভাদনািয়ন  ভল্যায়ন। জুরাাআ ২০২২ ভাদয 

APA এয ফাস্তফ াগ্রগবত াযবণ  ৯   ১০.১- ১০.৩ এ (পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫) বিদফ কযা দরা। 
 

২৫.২  তাঁতজাত  দেয উৎাদন  গুণগত ভান বৃবিদত ায়তাকযণাঃ  
 

২৫.২.১  ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয কাম ডক্রদভ ায়তাাঃ  
 

তাঁত ফস্ত্র উৎাদন বৃবিদত ায়তায রদক্ষয ২০২২-২৩ াথ ডফছদয ফয়নপূফ ড বফা (টুাআবিাং) এয ফাবল ডক রক্ষযভাো 25000 বকবজ 

সুতা। বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত উৎাবদত প্রকৃত সুতায বযভাণ 5398 বকবজ। তকযা বদদফ উৎাদন রক্ষযভাো ানুমায়ী 

াজডন 21.59%। এছাড়া ফয়দনাত্তয বফায ভােদভ তাঁত ফস্ত্র উৎাদদনয ফাবল ডক রক্ষযভাো 4.00 বকাটি বভটাদযয বফযীদত 

২০২২-২৩ াথ ডফছদযয বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত প্রকৃত উৎাবদত তাঁত ফদস্ত্রয বযভাণ 0.85 বকাটি বভটায। তকযা বদদফ 

উৎাদদনয রক্ষযভাো ানুমায়ী াজডন 21.19%।               
 

২৫.২.২  ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ  াঅদায়াঃ  
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক চরভান ক্ষুদ্রঋণ বফতযদণ ২০২২-২৩ াথ ডফছদযয রক্ষযভাো ১১০০ জন। ফাবল ডক রক্ষযভাো ানুাদয 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ কোন তাঁশতলে ঋণ বফতযণ কযা য়বন। বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 45011 জন তাঁবতদক ঋণ সুবফধা 

প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া ঋণ াঅদাদয়য ফাবল ডক রক্ষযভাো 30.00 রক্ষ টাকায বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 20.20 

ক্ষ োো আদায় েরা হলয়লে। ঋণ আদালয়র কক্ষলে অজশলনর হার 67.33%। 
 

২৫.৩  ভানফ ম্পদ উিয়নাঃ 
 

২৫.৩.১  বনফ ডাবচত তাঁবতদদয প্রবক্ষণাঃ 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয প্রবক্ষণ বকন্দ্রভদয ভােদভ বনফ ডাবচত তাঁবতদদয বফববি বকাদ ড পুরুল/ভবরা তাঁবত প্রবক্ষণ প্রদাদনয 

ফাবল ডক রক্ষযভাো 500 জদনয বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 20 জন তাঁবতদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। 
 

২৫.৩.২  কাবযগবয বক্ষা (বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং যীক্ষায় উত্তীণ ড বক্ষাথী):  

 

ফাবল ডক কভ ডম্পাদন চুবক্ত ২০২০-২১ ানুমায়ী বডদপ্লাভা-াআন-বটক্সটাাআর াআবঞ্জবনয়াবযাং যীক্ষায় ৭২ জন যীক্ষাথীয বফযীদত ৭২ 

জন উত্তীণ ড দয়দছ     ২০২১-২২ অ        ৮৬  ন                  ৮৫  ন            । াদয ায ৯৮.৮৪%।  
 

২৫.৪  তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ দমাবগতাাঃ  
 

২৫.৪.১  তাঁত ফদস্ত্রয যপ্তাবন নদ প্রদানাঃ  
 

তাঁত ফদস্ত্রয যপ্তাবন নদ প্রদাদনয বক্ষদে ফাবল ডক রক্ষযভাো ১০০%। বদেম্বয ২০২২ ভাদ বকান নদে াআসুয কযা    ন। 
 

২৫.৪.২  বিক বাল্ডাযদদয াদথ বায ভােদভ ফস্ত্র ব্যফায় দমাবগতাাঃ  
 

ফস্ত্র ব্যফায় দমাবগতা প্রদাদনয াাং বদদফ ফাতাঁদফা কতৃডক বিক বাল্ডাযদদয াদথ ভয় ভয় ভতবফবনভয় বায 

াঅদয়াজন কযা য়। ফাবল ডক রক্ষযভাো ানুমায়ী ১২টি বায বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভাদ ০১টি বায াঅদয়াজন কযা য়।  
 

২৫.৪.৩  তাঁত ফদস্ত্রয বভরা াঅদয়াজনাঃ  
 

তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায বৃবিদত ায়তাকযদণয রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয পৃষ্ঠদালকতায় তাঁত ফস্ত্র বভরায াঅদয়াজন কযা য়। 

ফাবল ডক রক্ষযভাো ০৪টি বভরা াঅদয়াজদনয বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভাদ বকান বভরায াঅদয়াজন কযা য়বন।  
 

২৫.৪.৪  যপ্তাবনকাযকদদয াদথ ভতবফবনভয় বাাঃ 
 

তাঁত ফস্ত্র যপ্তাবন বৃবিয জয যপ্তাবনকাযকদদয উৎাবত কযায রদক্ষয ফাতাঁদফা কতৃডক ভয় ভয় ভতবফবনভয় বায াঅদয়াজন 

কযা য়। ফাবল ডক রক্ষযভাো ০4টি ভতবফবনভয় বায বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 01টি ভত বফবনভয় বায াঅদয়াজন 

কযা য়। 
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২৫.৫  উিয়ন কাম ডক্রভ বজাযদাযকযণাঃ  

২৬.৫.১  পযান বডজাাআন াআনবিটিউট/উদকন্দ্র চালুকযণাঃ 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ফাস্তফাবয়ত “তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউট  ০১টি বফবক বন্টায 

স্থান” ীল ডক প্রকদল্পয াঅতায় ০১টি পযান বডজাাআন বেবনাং াআনবিটিউদট এফাং ০৩টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ উদকন্দ্র 

স্থান কযা দয়দছ। প্রবক্ষণ াআনবিটিউট  প্রবক্ষণ উদকন্দ্র চালু কযায জয ফাবল ডক রক্ষযভাো দে ০৪টি। বদেম্বয ২০২২ 

ভা ম ডন্ত পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ াআনবিটিউট  প্রবক্ষণ উদকদন্দ্র প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়বন। 

২৫.৫.২ তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন ভবরন গদফলণা কাম ডক্রদভ 300                                       ন         
 

তাঁত ফদস্ত্রয উিয়দন ভবরন গদফলণায় ৩০০ জন দক্ষ বিনায ততবযয কাজ চরভান াঅদছ। 

 

২৫.৬ বফায ভাদনািয়ন  ভল্যায়নাঃ 

 

২৫.৬.১ কাম ডকযী প্রাথবভক তাঁবত বভবত াবডটকযণাঃ  
 

ফাতাঁদফা এয বনফবন্ধত প্রাথবভক তাঁবত বভবতগুদরাদত ২০২২-২3 াথ ডফছদয 250টি প্রাথবভক তাঁবত বভবত াবডট কযায 

রক্ষযভাোয বফযীদত বদেম্বয ২০২২ ভাদ 0৮ টি প্রাথবভক অ    কযা দয়দছ।  

২৫.৬.২ াঅতাধীন প্রবতষ্ঠানভদয াবডটকযণাঃ  
 

ফাতাঁদফায াঅতাধীন প্রবতষ্ঠানভদয াবডটকযদণয ফাবল ডক রক্ষযভাো দে ১৫টি। বদেম্বয ২০২২ ভাদ 02       ন অ    

      ।  

 

২৫.৬.৩ াঅতাধীন প্রবতষ্ঠানভদয ভল্যায়নাঃ  
 

২০২2-২3 াথ ডফছদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতাধীন প্রবতষ্ঠানভদয ভল্যায়দনয রক্ষযভাো দে 10টি। বদেম্বয ২০২২ 

ভাদ ০        ন     ন       । বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত 0২টি প্রবতষ্ঠান ভল্যায়ন কাম ডক্রভ ম্পি কযা দয়দছ। 

 

২৫.৬.৪ তাঁবত বভবত কতৃডক শুল্কভৄক্ত সুবফধায় াঅভদাবনকৃত সুতা  যাায়বনক দ্রব্য ভবনটবযাং কযায বনবভত্ত প্রবতদফদন  

বপ্রযণাঃ 

তাঁবত বভবত কতৃডক শুল্কভৄক্ত সুবফধায় াঅভদাবনকৃত সুতা  যাায়বনক দ্রব্য ভবনটবযাং কযায বনবভত্ত প্রবতদফদন বপ্রযদণয ফাবল ডক 

রক্ষযভাো দে ০৪টি। বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত তাঁবত বভবত কতৃডক শুল্কভৄক্ত সুবফধায় াঅভদাবনকৃত সুতা  যাায়বনক 

দ্রব্যাবদয বকান ভবনটবযাং প্রবতদফদন বপ্রযণ কযা য়বন। 

 

২৫.৬.৫ তাঁত বফাদড ডয াঅতাধীন স্থানাভদয বভযাভত/বনভ ডাণ/াংষ্কাযকযণাঃ 
 

২০২2-২3 াথ ডফছদয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতাধীন স্থানাভদয বভযাভত/বনভ ডাণ/াংষ্কাযকযণ রক্ষযভাো দে 08টি। 

বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত স্থানাভদয বভযাভত/বনভ ডাণ/াংষ্কাযকযণ কযা য়বন। ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য াদথ ফাবল ডক 

কভ ডম্পাদন চুবক্তদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বকৌরগত উদেশ্য, াগ্রাবধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং 

রক্ষযভাোভ ফাবল ডক কভ ডম্পাদদনয বনধ ডাবযত ছদকয বকন-৩ এ মথামথবাদফ বিদফ কযা দয়দছ, মা াযবণ- ৯ এ বদয়া 

দরা। 
 

২৬।  নাগবযক বফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter): 
 

বদদয তাঁত বদল্পয বফকাদয রদক্ষয তাঁবতদদয বফা প্রদাদনয বনবভত্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য বনদদ ডনা ানুমায়ী ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ড কতৃডক নাগবযক বফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter) প্রস্তুত কযা দয়দছ। প্রধান কাম ডারয় ভাঠম ডাদয়য 

কর প্রবতষ্ঠাদন তা প্রদ ডন কযা দয়দছ। ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক তাঁবত  তাঁতজাত ে যপ্তাবনকাযক এফাং তাঁত বল্প 

াংবিি ব্যবক্তফগ ডদক বনদম্নাক্ত বফাভ প্রদান কযা য়াঃ 
 

(১) স্তচাবরত তাঁদত উৎাবদত ে াভগ্রী বফদদদ যপ্তাবনয রদক্ষয কাবি াফ াবযবজন নদে প্রদান  

(২) বদীয়  াঅন্তজডাবতক বভরা/প্রদ ডনীদত াাংগ্রদণয রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনফবন্ধত তাঁবত বভবতভদয 

দস্যবৃন্দদক াবফ ডক ায়তা প্রদান  

(৩) তাঁবতদদয জয ক্ষুদ্রঋণ কাম ডক্রভ 

(৪) প্রবক্ষণ  একাদডবভক কাম ডক্রভ 

(৫) ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা প্রদান 

(৬) তাঁবত  তাঁত ম্পবকডত তথ্য প্রদান  
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    (৭) ক. তাঁত ফদস্ত্রয ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয বফা প্রদান াংক্রান্ত তথ্য া. প্রবক্ষণ  একাদডবভক কাম ডক্রভ াংক্রান্ত তথ্য  

প্রদান াআতযাবদ। এ াংক্রান্ত বফস্তাবযত তথ্যাবদ াযবণ- ১১ এ (পৃষ্ঠা ৭6-95) বদয়া দরা। 

 

২৭। ফাতাঁদফা এয ম্পবত্ত  াযায স্থানায বফফযণাঃ 
 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয বনয়ন্ত্ণাধীন প্রবতষ্ঠানভদয ম্পবত্ত (ভূবভ), বফববি স্থানায বফফযণ এফাং প্রবতষ্ঠানভদয াবযন্তদয 

াফবস্থত বফববি গাছারায বফস্তাবযত তথ্যাবদ াযবণ-১২ এ (পৃষ্ঠা ৯৬-১১৫) বদয়া দরা।  

 

       অ  ন  
 

বযবচবতাঃ ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরন সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুু্িায (প্রথভ ম ডায়) প্রকল্প। 

াফদানাঃ ঢাকাাআ ভবরন পুনরুিায। 

কাম ডক্রভাঃ ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক ফাস্তফাবয়ত এ প্রকদল্পয ভােদভ ১৭০ ফছয পূদফ ড াবযদয় মায়া ফাাংরাদদদয বানারী 

ঐবতয  বফর্শ্বফখ্যাত ব্রান্ড ঢাকাাআ ভবরন পুনরুু্িায কদয হৃত বগৌযফ বপবযদয় াঅনা দয়দছ। ব্যাক ানুন্ধান  গদফলণায 

ভােদভ ভবরদনয কাঁচাভার পৄটি কা ডা খু ৌঁদজ বফয কযা, পৄটি কা ডাদয চালাফাদ, সুতা উৎাদন, কাবযগযদদয দক্ষতা উিয়ন 

কদয উিতভাদনয ভবরন উৎাদন কযা ম্ভফ দয়দছ। ভবরদনয ববৌদগাবরক বনদদ ডক (বজাঅাআ) নদ াবজডত য়ায় বদদয 

ঐবতযফাী তাঁত বদল্পয বটকাআ উিয়ন  ম্প্রাযদণয ম্ভাফনা সৃবি দয়দছ। ঐবতযফাী ঢাকাাআ ভবরন যপ্তাবন কদয বফপুর 

বযভাণ তফদদবক ভৄদ্রা াবজডত দফ এফাং াঅন্তজডাবতক বযভন্ডদর ফাাংরাদদদয বাফভবতড উজ্জর দফ ভদভ ড াঅা কযা মায়। এ 

উদযাগটি একটি ানযাধাযণ উদযাগ বদদফ বফদফবচত য়ায়        ন             ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদক 

জনপ্রান দক-২০২১ প্রদান কযা দয়দছ।  

 

উাংাযাঃ  
 

ফাাংরাদদদয তাঁত বল্প একটি ঐবতযফাী বল্প। তাঁত ফস্ত্র বযদফ ফান্ধফ  বযধাদন াদনক াঅযাভদায়ক বফধায় ফতডভাদন 

বফর্শ্ব্যাী এ ফদস্ত্রয চাবদা বৃবি বদয়দছ। ববাক্তায চাবদা, রুবচ  ছন্দ ানুমায়ী ফস্ত্র যফযা এফাং তাঁবতদদয গুণগত 

ভানম্পি তাঁত ফস্ত্র উৎাদন  ফাজাযজাতকযদণ ায়তা এফাং াঅবথ ডক ায়তা ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কতৃডক তাঁবতদদযদক 

বফববি বফা প্রদান কযা দয় থাদক। ফতডভান যকায কতৃডক গৃীত বফববি ল্প, ভেভ  দীঘ ডদভয়াদী বযকল্পনায াঅদরাদক 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয গৃীত/গৃীতব্য উিয়ন প্রকল্পভ ফাস্তফায়ন কযা দর বফপুর বযভাণ গ্রাভীণ কভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি 

দফ, তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন ব্যাক বৃবি াদফ, তাঁত ফদস্ত্রয যপ্তাবন বৃবিয ভােদভ বদদয াঅয় বৃবি াদফ। পদর তাঁবতদদয াঅথ ড-

াভাবজক াফস্থায উিয়ন দফ, নাযীয ক্ষভতায়ন বৃবি াদফ এফাং জাতীয় াথ ডনীবতদত গুরুত্বপূণ ড ভূবভকা যাাদত ক্ষভ দফ। 

 

 

 

 

(                     ন) 

    (     ন          ন) 

    : 8189085 

 

  



 

29 

বদেম্বয ২০২২  ভাদ           ম্পাবদত/চরভান গুরুত্বপূণ ড কাম ডাফবরয াংবক্ষপ্ত বফফযণ 

 

ানুাঃনাং বফফযণ াংবক্ষপ্ত বফফযণ 

১৪ 

জনফর 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয যাজস্ব ফাদজদটয াঅতায় ানুদভাবদত জনফদরয াংখ্যা ৩৭২টি। তন্মদে বদেম্বয ২০২২ 

ভা ম ডন্ত 221জন কভ ডকতডা-কভ ডচাযী বফববি দদ কভ ডযত যদয়দছ এফাং ফতডভাদন বভাট 151টি শূয দ যদয়দছ।  

 

১৫.৫-

১৫.৯ 

তাঁত বল্পীদদয 

প্রবক্ষণ 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ 120 জ  প্রবক্ষণাথীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রবক্ষণ কাম ডক্রদভয শুরু বথদক এ ম ডন্ত 

বভাট 15382 জন তাঁত বল্পীদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

১৫.১০ 
াবব ডবাং 

কাম ডক্রভ 

(ক) ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র, ভাধফদী, নযবাংদীাঃ ২০২২-২৩ অ        বদেম্বয ২০২২ ভা      1.45      

                      ন          । 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ এ বকদন্দ্র তাঁবতদদয বফববি বফা প্রদাদনয ভােদভ ফ ডদভাট 51,40,579/- টাকা াঅয় এফাং  

41,57,208/-টাকা ব্যয় দয়দছ। উক্ত বকদন্দ্র াংবিি ভাদ 9,83,371/- টাকা ক্ষবত দয়দছ। 

 

(া) বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায, বাবাযাভপুয, কুবভল্লাাঃ  

বদেম্বয ২০২২ ভাদ এ বকদন্দ্র বকাদনা াঅয় য়বন।  

 

(গ) বটক্সটাাআর পযাববরটিজ বন্টায, াজাদপুয, বযাজগঞ্জাঃ   ০ 2- 3 অ        বদেম্বয ২০২২ ভাদ 

বফববি াবব ডবাং ফাফদ ফ ডদভাট 1,06,476/- টাকা াঅয় দয়দছ। াযবদদক, ব্যয় দয়দছ 1,74,428/- টাকা। 

াংবিি ভাদ এ কেলন্দ্র 67,952/- টাকা ক্ষবত দয়দছ।  

 

(ঘ) াবব ডদ এন্ড পযাববরটিজ বন্টায, কুভাযাারী, কুবিয়াাঃ   ০ 2- 3 অ        বদেম্বয ২০২২ ভা        

5670                ন    (     )         ন          । 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ বফববি াবব ডবাং ফাফদ ফ ডদভাট 3,08,270/-টাকা াঅয় দয়দছ। াযবদদক, ব্যয় দয়দছ 

3,72,859/- টাকা। াংবিি ভাদ এ বকদন্দ্র (-)64,589/-  টাকা ক্ষবত দয়দছ।  

 

১৫.১২ “তাঁবতদদয াঅথ ড-

াভাবজক 

াফস্থায উিয়দন 

চরবত ভরধন 

যফযা,  

তাঁদতয 

াঅধুবনকায়ন” 

“তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দন চরবত ভরধন যফযা,  তাঁদতয াঅধুবনকায়ন” ীল ডক প্রকদল্পয 

াঅতায় শুরু বথদক বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত কমাে 15167টি তাঁদতয ানুকূদর 5960 জন তাঁবতদক 7093.20 

রক্ষ টাকা ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ।                    অ                    1111.00 রক্ষ      

              । 

 

 

১৫.১৩ কাবি াফ 

াবযবজন 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ভােদভ বদেম্বয ২০২২ ভাদ কোন যপ্তাবনকাযক প্রবতষ্ঠানদক ‘কাবি াফ াবযবজন 

নদে’ প্রদান কযা য়বন। 

 

১৬.১             

    

এিাফবরদভন্ট াফ বি যান্ডলুভ াবব ড বন্টায াআন বডপাদযন্ট লুভ াআনদটনবব এবযয়া (২য় াংদাবধত):  

ফাস্তফ াগ্রগবত ১০০.০০% 

১৬. ২ 

 

২০২০-২১ 

াথ ডফছদয ফাবল ডক 

উিয়ন 

কভ ডসূবচভুক্ত 

ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাদড ডয 

ফাস্তফায়নাধীন/ 

নতুন ানুদভাবদত 

প্রকল্পভ 

 

(ক) ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায (১ভ ম ডায়) (১  

        ):  

ক্রভপুবঞ্জত ফাস্তফ াগ্রগবত ৮০.০০% । 

াঅগি ২০২২ ম ডন্ত        808.22 রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ । বযকল্পনা ানুমায়ী গদফলণা কাম ডক্রভ চরভান 

াঅদছ। 

 ন    ন     ২০২১           ন             ফাাংরাদদদয বানারী ঐবতয ভবরদনয সুতা ততবযয 

প্রভেবক্ত  ভবরন কাড় পুনরুিায(১ভ ম ডায়) (১          )          ২৭ ০৭ ২০২১         ন    ন 

       ন       । 

(া) ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াঅতায় ০৫টি বফবক বন্টাদয ০৫টি প্রবক্ষণ বকন্দ্র, ১টি পযান বডজাাআন প্রবক্ষণ 

াআনবিটিউট এফাং ২টি ভাদকডট প্রদভান বকন্দ্র স্থানাঃ 

ক্রভপুবঞ্জত ফাস্তফ াগ্রগবত ৩৫.০০%। 

প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় ১৫৯৪.৩৭ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ । 
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(গ) বা াবনা তাঁত বল্ল স্থান (১ভ ম ডায়) (১ভ াংদাবধত): 

ক্রভপুবঞ্জত ফাস্তফ াগ্রগবত ৯৫.০০%। 

প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 29146.04 রক্ষ টাকা । 

 

(ঘ)  ফাাংরাদদ তাঁত বক্ষা  প্রবক্ষণ াআনবিটিউট, নযবাংদী এয াঅধুবনকায়ন  াফকাঠাদভাগত ম্প্রাযণাঃ 

ক্রভপুবঞ্জত ফাস্তফ াগ্রগবত 55.০০%। 

প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 1917.68 রক্ষ টাকা।  

 

 (ঙ) তাঁবতদদয াঅথ ড-াভাবজক াফস্থায উিয়দন চরবত ভরধন যফযা,  তাঁদতয াঅধুবনকায়নাঃ 

ক্রভপুবঞ্জত ফাস্তফ াগ্রগবত 50.00%। 

প্রকদল্পয শুরু দত বদেম্বয ২০২২ ভা ম ডন্ত  ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় 7656.31 রক্ষ টাকা।  

 

(চ)  বা াবনা নকব বল্ল, জাভারপুয (১ভ ম ডায়): 

২০২2-২3 াথ ডফছদযয াঅযএবডবদত প্রকল্পটিয ানুকূদর ১০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাাা য়। তদফ এান 

এ প্রকদল্পয ানুকূদর াথ ড াফভৄক্ত কযা ম্ভফ য়বন। প্রকদল্পয াঅতায় ৩০০.০০ একয জবভয াবধগ্রণ 

কাম ডক্রভ চরভান াঅদছ। াঅাআএভাআবডয সুাবযক্রদভ প্রকল্পটিয বডবব াংদাধন কযা দফ।   

 

১৭ নতুন প্রকল্পভ বনদম্নাক্ত প্রকল্পভ ২০২2-২3 াথ ডফছদযয াঅযএবডব’বত ফযােীনবাদফ াননুদভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকায় 

ান্তভু ডক্ত াঅদছাঃ 

(ক) জাভদাবন ববদরজ স্থান।   

(া) ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয এফাং পযান বডজাাআন  াআনবিটিউট স্থান। 

(গ) ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড কভদপ্লক্স স্থান, বভযপুয, ঢাকা। 

(ঘ) তাঁত জাত দেয ফহুভৄাীকযণ । 

 

 

১৯ 

 

বডবজটার 

কাম ডক্রভ 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয চরভান ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ  াঅদায় কাম ডক্রভ জীকযণ  াআ-াবব ডদয াঅতায় বনদয় 

াঅায রদক্ষয a2i এয দমাবগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” ীল ডক াআ-

াবব ডটি ফাস্তফায়ন কযা দে। ফ্টয়ায বডদবরদভন্ট কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয জয গত ১৬.১০.২০১৮ তাবযদা 

Synesis IT Ltd এয ানুকূদর NOA জাবয কযা দয়দছ এফাং ১২.১১.২০১৮ তাবযদা Synesis IT Ltd এয 

াদথ চুবক্ত ম্পাদন কযা দয়দছ। পটয়ায বডদবরদভন্ট এয কাজ চরভান যদয়দছ। ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয 

কাম ডক্রদভ গবতীরতা  স্বেতা াঅনয়ন এফাং বফা জীকযদণয রদক্ষয াআ-পাাআর (নবথ) কাম ডক্রভ পরবাদফ 

ফাস্তফায়ন কযা দে। কর াবপদয াদথ Imo/Viber/Whatsapp/ Messenger এয ভােদভ Video 

call Mini Video Conference কদয বমাগাদমাগ কযা দে। প্রধান কাম ডারয় ববটিবব ভােদভ ২৪ ঘন্টা 

কভ ডকান্ড ভবনটবযাং কযা দে। ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ বকন্দ্র (ববব), ভাধফদী, নযবাংদী বকন্দ্রয কাম ডক্রভ IP কযাদভযায 

ভােদভ প্রধান কাম ডারয় দত ভবনটবযাং কযা দে। ফাতাঁদফায প্রধান কাম ডারদয় যকাদযয বফববি াগ্রগবতয তথ্যাবদ 

 প্রবতবদনকায বায বনাটি বডবজটার বডদপ্ল বফাড ড এয ভােদভ প্রদ ডদনয ব্যফস্থা কযা দে। প্রধান কাম ডারদয় 

এদক্স কদিার বদিভ এয ভােদভ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয ফাদয়াদভবেক াবজযা ভবনটবযাং কযা দে। 

২০ যাজস্ব ফাদজট 

ফযাে  ব্যয় 

বফফযণী 

২০২2-২3  অথ শেেলর 2880.00 ক্ষ োো েরাদ্দ রাখা হলয়লে। োতাঁলো এর শনজস্ব আয় 44.80 ক্ষ োো। 

কিলেম্বর ২০২২ মালি ব্যয় হলয়লে 228.347 ক্ষ োো এেং চশত অথ শেেলর কিলেম্বর ২০২২ মাি পয শন্ত 

ক্রমপুশিত ব্যয় 543.570 ক্ষ োো; যা কমাে েরালদ্দর  19.59%। 

২১ াবডট-াঅবত্ত 

বদেম্বয ২০২২ ভাদ কোন াবডট াঅবত্ত বনষ্পবত্ত    ন। ফতডভাদন ক্রভপুবঞ্জত াঅবত্তয াংখ্যা ৫৬টি; বমাাদন 

জবড়ত  টাকায বযভাণ 8052.32 রক্ষ । 

 

২২ ফাবল ডক 

কভ ডম্পাদন চুবক্ত 

(APA) 

গত 28.26.2022 তাবযদা ফস্ত্র  াট ভন্ত্ণারদয়য াদথ ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয (ফাতাঁদফা) এফাং উক্ত তাবযদা 

ফাতাঁদফা’য ভাঠ ম ডাদয়য বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনয াদথ ফাতাঁদফা’য ২০২2-২3 াথ ডফছদযয ফাবল ডক কভ ডম্পাদন চুবক্ত 

স্বাক্ষবযত য়। 

 

 

 



mviwY-1

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 

wb‡qvM/ 

‡cÖl‡Y 

wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g c~iY

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

1 ‡Pqvig¨vb ‡MÖW †c 1 1 - - -

2 m`m¨ H 4 3 1 - 1

3 cwiPvjK (cÖkvmb) H 1 - 1 - 1

4 cÖavb wnmve iÿK 3 56500-74400 1 1 - - -

5 cÖavb (cwit I ev Í̄t) 3 H 1 1 - - -

6 cÖavb (GgB) 3 H 1 - - 1 1

7 gnve¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 3 H 1 1 - - -

8 Dc-gnve¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 4 50000-71200 1 1 - - -

9 Dc-gnve¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs) 4 H 1 - - 1 1

10 Dc-gnve¨e ’̄vcK (Acv‡ikb) 4 H 1 - - 1 1

11 Dc cÖavb wnmve iÿK 5 43000-69850 1 1 - - -

12 Dc cÖavb (A_©) 5 H 1 1 - - -

13 Dc cÖavb (cwit I ev Í̄t) 5 H 1 1 - - -

14 Dc cÖavb (GgB) 5 H 1 1 - - -

15 e¨e ’̄vcK (Acv‡ikb) 5 H 1 1 - - -

16 e¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 5 H 1 - - 1 1

17 e¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs) 5 H 1 1 - - -

18 e¨e ’̄vcK (µq) 5 H 1 - - 1 1

19 e¨e ’̄vcK (iÿYv‡eÿY) 6 35500-67010 1 1 - -

20 mnKvix cÖavb (cwit I ev Í̄t) 6 H 2 2 - - -

21 mnKvix cÖavb (GgB) 6 H 1 - - 1 1

22 mnKvix cÖavb wnmve iÿK 6 H 1 1 - - -

23 mnKvix cÖavb (A_©) 6 H 1 1 - - -

24 mnKvix cÖavb wbixÿK 6 H 1 1 - - -

25 mnKvix e¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 6 H 2 2 - - -

26 mnKvix e¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs) 6 H 1 1 - - -

27 mnKvix e¨e ’̄vcK (µq) 6 H 1 1 - - -

28 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 6 H 1 1 - - -

29 ‡gwW‡Kj Awdmvi 9 22000-53060 1 - 1 - 1

30 mnKvix cwiPvjK 9 H 3 - 2 1 3

31 Rbms‡hvM Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1

32 M‡elYv Kg©KZ©v 9 H 4 1 3 - 3

33 cwimsL¨vbwe` 9 H 1 1 - - -

34 g~j¨vqb Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1

35 gv‡K©wUs Awdmvi 9 H 1 - 1 - 1

36 KvwiMwi Kg©KZ©v 9 H 2 1 1 - 1

31

(K) cÖavb Kvh©vjq 

(1) ’̄vqx c`t

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের স্থায়ী/অস্থায়ী অনুদমাদেত পদের দবপরীদত বতেমাদে কম েরত ও শূন্য পদের দববরণী (বেদেম্বর ) ২০২২ পর্ েন্ত

k~b¨ c‡`i msL¨v

c~iYK…Z c`Aby‡gvw`Z c`

‡MÖW bs

c‡`i bvg

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j 

µt 

bs



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 

wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

37 gvb wbqš¿Y Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

38 mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyit) 9 H 1 1 - - -

39 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 2 1 - 1 1

40 µq Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1

41 mwgwZ Kg©KZ©v 9 H 2 1 - 1 1

42 mgš^q Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1

43 mnKvix mgš^q Kg©KZ©v 11 12500-30230 3 3 - - -

44 mnKvix fvÛvi Kg©KZ©v 11 H 1 1 - - -

45 mnKvix wnmve iÿK 11 H 5 5 - - -

64 41 14 9 23

46 mnKvix jvB‡eªwiqvb 11 12500-30230 1 - 1 - 1

47 D”Pgvb mnKvix 13 11000-26590 10 7 2 1 3

48 muvUwjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 13 11000-26590 6 4 2 - 2

49 wnmve mnKvix 13 H 6 3 2 1 3

50 wbixÿK 13 H 2 1 1 - 1

51 ‡Kvlva¨ÿ 13 H 1 1 - - -

52 KvwiMwi mnKvix 13 H 1 1 - - -

53 mycvifvBRvi 13 H 1 1 - - -

54 fvÛvi iÿK 13 H 1 1 - - -

55 K¤úvDÛvi-Kvg-wK¬wbK¨vj GwmU¨v›U 13 H 1 1 - - -

56 muvUgy ª̀vÿwiK-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 14 10200-24680 7 - 3 4 7

57 WªvdUm&g¨vb 15 9700-23490 1 1 - - -

58 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK 16 9300-22490 20 7 6 7 13

59 B‡jKwUªwkqvb 16 H 1 1 - - -

60 Mvwo PvjK 16 H 7 7 - - -

61 d‡UvKwc Acv‡iUi 18 8800-21310 1 1 - - -

62 ‡iKW© wKcvi 18 H 1 1 - - -

63 ‡Wmcvm ivBWvi 18 H 1 1 - - -

64 Awdm mnvqK 20 8250-20010 18 11 7 - 7

65 wbivcËv cÖnix 20 H 4 2 2 - 2

66 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 1 1 - 1

93 53 27 13 40

157 94 41 22 63

৩২

Dc‡gvU Kg©Pvix  =    

c~iYK…Z c`

µt 

bs

c‡`i bvg Aby‡gvw`Z c`

k~b¨ c‡`i msL¨v

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j

Dc‡gvU (K) =    

‡MÖW bs

     Dc‡gvU Kg©KZ©v   =     



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 

wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

1 wjqv‡Ruv Awdmvi 9 22000-53060 26 ১২ 5 9 14

26 12 5 9 14

2 wdì mycvifvBRvi 13
11000-26590 87

49 6 32 38

3 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK16 9300-22490 11 4 4 3 7

4 Awdm mnvqK/evZ©vevnK 20 8250-20010 20 15 5 - 5

118 68 15 35 50

144 80 20 44 64

1 Aa¨ÿ 3 56500-74400 1 - 1 - 1

2 wmwbqi Bb÷ªv±i 6 35500-67010 3 3 - - -

3 Bb÷ªv±i (M‡elYv Kg©KZ©v) 9 22000-53060 4 3 1 - 1

4 wWRvBbvi (Bb÷ªv±i) 9 H 2 - 2 - 2

5 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1

11 6 5 0 5

6 Awdm mnKvix 13
11000-26590 2

1 - - 1

7 ‡UKwbwkqvb 14
10200-24680 2

1 - - 1

8 µvdUmg¨vb 16 9300-22480 3 1 2 - 2

9 Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK 16 H 2 1 - 1 1

10 Mvwo PvjK 16 H 3 2 1 - 1

11 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 4 3 1 - 1

12 Awdm mnvqK 20 H 3 1 2 - 2

13 wbivcËv cÖnix 20 H 4 1 3 - 3

14 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - -

25 13 9 1 12

36 19 14 1 17

337 193 75 67 144

33

     Dc‡gvU Kg©KZ©v =

     Dc‡gvU Kg©Pvix =

              Dc‡gvU (L) =

(M) evsjv‡`k ZuvZ wkÿv I cÖwkÿY BÝwUwUDU, biwms`x

Dc‡gvU Kg©KZ©v =

Dc‡gvU (M) = 

                                                       ‡gvU ¯’vqx c`

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j

Dc‡gvU Kg©Pvix =

 (L) †ewmK †m›Uvi/mve †ewmK †m›Uvi (35wU)

µt 

bs

c‡`i bvg

‡MÖW bs

Aby‡gvw`Z c` c~iYK…Z c`

k~b¨ c‡`i msL¨v



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 mivmwi c‡`vbœwZi ‡gvU

1 cÖwkÿK 9

22000-53060 2 2

- - -

2 2
0 0 0

2 wnmve iÿK/‡Kvlva¨ÿ 13 11000-26590 1 1 - - -

3 gv÷vi Wvqvi 15 9700-23490 2 2 - - -

4 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 2 - 2 - 2

5 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK 

K¬K©-Kvg UvBwc÷

16

9300-22490 2

1 1 - 1

6 ‡UKwbwkqvb 17 9000-9095 2 2 - - -

7 Kv‡c©›Uvi 18 8800-21310 1 1 - - -

8 Kv‡c©›Uvi †njcvi 19 8500-20570 1 1 - - -

9 `ÿ eybb mvnvh¨Kvix 19 8500-20570 1 1 - - -

10 w¯‹ì WvBs †njcvi 19 8500-20570 1 - 1 - 1

11 Awdm mnvqK 20 8250-20010 2 1 1 - 1

12 wbivcËv cÖnix 20 8250-20010 2 1 1 - 1

17 11 6 0 6

19 13 6 0 6

1 Kw¤úDUvi Acv‡iUi 13 11000-26590 2 2 - - -

2 Awdm mnvqK 20

8250-20010 2

2 - - -

4 4 0 0 0

1 cÖwkÿK 9 22000-53060 1 1 - - -

2 wWRvBbvi 9
22000-53060 1

1 - - -

2 2 0 0 0

4 wnmve mnKvix 13 11000-26590 1 1 - - -

5 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 2 1 1 - 1

3 2 1 0 1

5 4 1 0 1

1 cÖwkÿK 9 22000-53060 1 1 - - -

1
1 0 0 0

2 gv÷vi Wvqvi 15 9700-23490 1 1 - - -

3 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 1 1 - - -

4 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 1 1 - - -

5 wbivcËv cÖnix 20 8250-20010 3 3 - - -

6 6 0 0 0

7 7 0 0 0

35 28 7 0 7

372 221 82 67 151

34

Dc‡gvU (L)

(M) iscyi cÖwkÿY †K› ª̀, ‡ewmK †m›Uvi I cÖ`k©bx Kvg weµq †K› ª̀ ¯’vcb

(L) ZuvwZ‡`i Rb¨ ÿz`ªFY Kg©m~wP

k~b¨ c‡`i msL¨v

(2) A¯’vqx c`t

µt 

bs

c‡`i bvg

‡MÖW bs

Aby‡gvw`Z c` c~iYK…Z c`

me©‡gvU (¯’vqx+A¯’vqx)

Dc‡gvU (N)

‡gvU A¯’vqx (K+L+M+N)

Dc‡gvU Kg©KZ©v

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU (M)

Dc‡gvU Kg©KZ©v

(K) †Uªwbs ‡cÖvMÖvg GÛ BgcÖæf‡g›U †UK‡bvjwR (wUwcAvBwU), biwms`x I †eov (cvebv)

Dc‡gvU Kg©KZ©v =

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU (K)

(N) wm‡j‡Ui gwণcyix ZuvZ wk‡íi Dbœq‡b cÖwkÿY, b•v Dbœqb, ZuvZ e¯¿ cÖ`k©bx I weµq †K› ª̀ ¯’vcb

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j



          

                               মাঃ মম ২০২১ মপ্টেম্বর ২০২২  ারণি- ২.১

                                                                                                                              

পুরু মণা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

বুিনও বাজারজাতকরি ০১ মা ২০ - - - - ৩২ টি ৫৭১ ১৬১ ৭৩২

বুিনও বাজারজাতকরি ০২ মা ২০ - - - - ৬৯ টি ৭০৫ ৫১২ ১২১৭

রংকরি ও বুিন ০২ মা ২০ - - - - ০৭ টি ৬৬ ৫৯ ১২৫

বুিনও বাজার জাত করি ১২ ণিন ২০ - - - - ১টি ১৫ ৫ ২০

১৩৫৭ ৭৩৭ ২০৯৪

১) বুিনও রংকরি ০৪ মা ১০ - - - - ০৬ টি ৫৯ ৮ ৬৭

২) সুতা রংকরি ০৪ মা ১০ - - - - ০১ টি ৮ ০ ৮

৩) সুতা রংকরি ০২ মা ২০ - - - - ২৯ টি ৩০৯ ১৮৪ ৪৯৩

৪) ডণব ও জযাকাড ড ণডজাআপ্টন বুিন ০২ মা ২০ - - - - ১৬ টি ২১৩ ৬০ ২৭৩

৫) এ.এ তাঁপ্টত বুিন ০১ মা ২০ - - - - ০৩ টি ০ ৫৪ ৫৪

৬) টাআ এন্ড ডাআ ০১ মা ২০ - - - - ০২ টি ০ ৪০ ৪০

৭) ব্লক ও বাটিক ০১ মা ২০ - - - - ০৪ টি ৮ ৬৬ ৭৪

৮) ব্লক ও বাটিক ণিণটং ০২ মা ২০ - - - - ৩৩ টি ৩১ ৫৯৯ ৬৩০

৯) টাআ এন্ড ডাআ ০২ মা ২০ - - - - ৩০ টি ২৬২ ২৮৪ ৫৪৬

১০) এ এ তাঁপ্টত বুিন ০২ মা ২০ - - - - ২২ টি ২৪২ ১৩০ ৩৭২

১১) ণিন ণিণটং ০২ মা/১০ ণিন ২০ - - - - ২2টি ২৬৪ ১৩৯ ৪০৩

১২) ব্যয় ণনরূপি ও বাজারজাতকরি ০২ মা ২০ - - - - ১৩ টি ১৮৬ ৪৮ ২৩৪

১৩) মটক্সটাআ ণিণটং ০২ মা ২০ - - - - ০৭ টি ০ ১৩১ ১৩১

১৪) তাতঁ বপ্টের বাজারজাতকরি ০২ মা ২০ - - - - ০৫টি ৪৫ ৩৮ ৮৩

১৫)  এএ  তাপ্টতঁ বুিন ০৭  ণিন ২০ - - - - ০২টি ২ ৩৮ ৪০

১৬) জামিাণন বুিন ১৪  ণিন ২০ - - - - ০২টি ৮ ৩২ ৪০

১৭) সুতা রংকরি ০৭ ণিন ২০ - - - - ০৫টি ১১ ৮৯ ১০০

১৮) ব্লক ও বাটিক ণিণটং ও টাআ ডাআ ০৭ ণিন ২০ - - - - ০৪টি ১৭ ৪৯ ৬৬

১৬৬৫ ১৯৮৯ ৩৬৫৪

১৭৩৯ ১৭৩৯

 স্ত চাণত তাঁত বে রঞ্জামাণি উন্নয়ন মকন্দ্র (ণএআচণপআণড) 

িণলক্ষি ংক্রান্ত মাণক িণতপ্টবিন

মমাট =

(গ) SETVET কম ডসূণচর অওতায় (২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ র্ ডবছপ্টর )

মন্তব্য

(ক) স্ত চাণত তাঁত বে 

রঞ্জামাণি উন্নয়ন মকন্দ্র 

(ণএআচণপআণড)

                                                                                                                                               মমাট =

চণত মাপ্ট মকা ড 

শুরুর তাণরখ

চণত মকা ড 

মাণির তাণরখ

চণত মকাপ্ট ড িণলক্ষিার্ীর ংখ্যা 

(জন)

মাি মকাপ্ট ডর 

ংখ্যা

ণবএআচআটিঅআ প্টত িণলক্ষিিাি 

িণলক্ষিার্ীর ংখ্যামকপ্টন্দ্রর নাম

(খ) িণলক্ষি কম ডসূণচ ও 

িযুণি উন্নয়ন 

(টিণপঅআটি), নরণংিী

চণত মাপ্ট 

মকাপ্ট ডর ংখ্যা

ব ডপ্টমাট (মকা ড শুরু 

মর্প্টক বতডমান ময় 

পয ডন্ত)

মকাপ্ট ডর নাম মকাপ্ট ডর মময়াি

৩৫

িণলক্ষিার্ীর 

ক্ষযমাত্রা (জন)



(ঘ) ণএআচণপআণড ’র অওতায় ভ্রাম্যমাি িণলক্ষি  ংক্রান্ত তথ্যাবণঃ ারণি- ২.২

পুরু মণা মমাট

১। রংকরি ও বুিন ১২ ণিন - - - - ০১ টি ১০ ১০ ২০

২। ব্লক ও বাটিক প্রিপ্রটিং ১২/১৪ প্রিন - - - - ১০টি ২৯ ১৪৬ ১৭৫

৩। সুতা রংকরি 5/১২ প্রিন - - - - ০5 টি ১৫ ৮৫ ১০০

৪। সুতা রংকরি ১৪ ণিন - - - - ০৪ টি ১৩ ৬৭ ৮০

৫। বুিনও বাজারজাতকরি ১২ ণিন - - - - ০২ টি ২১ ১৮ ৩৯

৬। টাআ এন্ড ডাআ ৭/১২ ণিন - - - - ০5 টি ১৪ ৮৫ ৯৯

৭। মণম-প্টটাপ্টমটিক তাঁপ্টত বুিন ১২ ণিন - - - - ০১ টি ৩ ১৭ ২০

৮। ফ্যালন ণডজাআন এন্ড প্যাটান ড মমণকং ১৪  ণিন - - - - ০১টি - ২০ ২০

৯। িীন ণিণটং ০৭ ণিন - - - - ০১টি ২ ১৮ ২০

১০৭ ৪৬৬
৫৭৩

৩১২৯ ৪৯৩১ ৮০৬০

ারণি- ২.৩

ক্রঃ নং মকাপ্ট ডর মময়াি ণলক্ষাব ড ণলক্ষার্ীর 

ক্ষযমাত্রা (জন)

মকা ড নম্বর ণলক্ষার্ীর ংখ্যা (জন)

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1।
৪ বৎর ২০১৮-১৯ ১০০ ৯ ৬৮

2।
৪ বৎর ২০১৯-২০ ১০০ ১০ ৭০

3।
৪ বৎর ২০২০-২১ ১০০ ১১ ৭৮

৪।
৪ বৎর 2021-22 ২০০ ১২ ১৫৪

৩৭০

১।
৪ বৎর ২০১৮-১৯ ১০০ ১ ৭২

২।
৪ বৎর ২০১৯-২০ ১০০ ২ ৮৩

৩। ৪ বৎর 2020-2021 ১০০ ৩ ৮২

২৩৭

৩৬

  মাঃ মপ্টেম্বর ২০২২

২০ জন

চণত  মাপ্ট মকা ড 

ংখ্যা

মাি মকা ড 

ংখ্যা

মাি  মকাপ্ট ডর ংখ্যা

২০ জন

ক্রঃ নং

তাঁত ণলক্ষা ও িণলক্ষি আনণিটিউট (ণবএআচটিঅআ), নরণংিীর একাপ্টডণমক কায ডক্রম ংক্রন্ত থ্যাবণ

মকাপ্ট ডর নাম

২০ জন

চণত মাপ্ট 

মকা ড শুরুর 

তাণরখ

িণত মকাপ্ট ড ভণতডর ক্ষযমাত্রামকাপ্ট ডর নাম চণত মকা ড মাণির তাণরখ

ণবএআচআটিঅআ প্টত উত্তীি ড  ণলক্ষার্ীর  ংখ্যা

মকা ড শুরু মর্প্টক বতডমান ময় পয ডন্ত এ মকন্দ্র প্টত ভ্রাম্যমাি 

িণলক্ষিিাি িণলক্ষিার্ীর ংখ্যা

ণলক্ষা কায ডক্রম চমান রপ্টয়প্টছ।

২০ জন

মকাপ্ট ডর মময়াি

৯২

২০ জন

২০ জন

চণত মকাপ্ট ড 

িণলক্ষিার্ীর 

ংখ্যা

মমাট=

ব ডপ্টমাট (ক+খ+গ+ঘ)

২০১০ প্টত ২০১৮ পয ডন্ত ০৮টি

২০ জন

২০ জন

মমাট=

২০ জন

৮

মমাট=

             ৩৯+৪৯+৭৯+৮৪+৭০+৮১+৭২+85               

                                                                            

                                                    ম াট= 559 জন

ণডপ্টলামা-আন-মটক্সটাআ

ণব এ ণ-আন-মটক্সটাআ আণঞ্জণনয়াণরং



ক্রঃ নং মকাপ্ট ডর মময়াি
চণত মকা ড 

ংখ্যা

চণত মকা ড শুরুর তাণরখ চণত মকা ড 

মাণির তাণরখ

চণত মকাপ্ট ড 

িণলক্ষিার্ীর 

ংখ্যা

মাি মকাপ্ট ডর 

ংখ্যা

১। ১ মা - - - - ৯৬

২। ১ মা - - - - ৬১

৩। ২ মা - - - - ২০

৪। ২ মা - - - - ২২

৫। ২ মা - - - - ৩

৬। ২ মা - - - - ৩

৭। ১ মা - - - - ৪

৮। ১ মা - - - - ৪

৯। ১০ ণিন - - - - ২

১০। ১৪  ণিন - - - - ২

১১। ১৪ ণিন - - - - ১

১২। ১২  ণিন - - - - ২

১৩। ১২ ণিন - - - - ১

১৪। ১  মা - - - - ১

১৫। ১ মা - - - - ১

16। ১২ ণিন - - - - ৪

১৭। ৭ ণিন - - - - ১

১৮। ১২ ণিন - - - - ১

১৯। ৭ ণিন - - - - ১

২০। ৭ ণিন - - - - ১

২১। ১২ ণিন - - - - ১

২২। ১২ ণিন - - - - ৪

২৩। ৭ ণিন - - - - ২

২৪। ৭ ণিন - - - - ৪

২৫। ৭ ণিন - - - - ২

২৬। ৭ ণিন - - - - ২

            ২৭।       ৫ণিন        -                      -         -         - ৪

২০ জন

২০

ব্লক ও বাটিক ণিণটং  (ভ্রাম্যমাি)

৬৭

২০ জন

২০ জন

২০ জন

৪০

মটক্সটাআ ণিণটং  (ভ্রাম্যমাি)

রংকরি ও বুিন(ভ্রাম্যমাি)

ব্লক ও বাটিক ণিণটং

৪০

৩৭

মটক্সটাআ ও পণরপ্টবল বান্ধব সুতা/কাপড় রংকরি

২০ জন

৪০

২০ জন

২০ জন

িীন ণিণটং (িাণতষ্ঠাণনক)

২০ জন

৪৫৩৬

৩৫

রং করি ও বুিন

১৭৫৩

 শুরু মর্প্টক বতডমান ময় পয ডন্ত িণলক্ষিিাি 

িণলক্ষিার্ীর ংখ্যা (জন)

১০৩৩রং করি

তাঁত িণলক্ষি উপপ্টকন্দ্র , মবড়া, পাবনা এর িণলক্ষি ংক্রান্ত তথ্যাবণ

মকাপ্ট ডর নাম

২০ জন

৩৩৬

বুিন

২০ জন

২০ জন

২০ জন

২০ জন

মটক্সটাআ ণিণটং

টাআ ডাআ এন্ড ডাআং ণিণটং (ভ্রাম্যমাি)

ারণি- ২.৪       

মটক্সটাআ ণিণটং (SETVET)

টাআ এন্ড ডাআ (ভ্রাম্যমাি)

িীন ণিণটং (ভ্রাম্যমাি)

৭০

রংকরি ও বুিন (ভ্রাম্যমাি)

২০ জন

২০ জন ২০

২০ জন

১০০

রংকরি ও বুিন

২০ জন

সুতা রংকরি  ও বুিন

২০

২০

২০

৩৬

৮০

৮০

৪০

৭৯

ডাআং ও অধুণনক ণডজাআন (ভ্রাম্যমাি)

ব্লক ও বাটিক ণিণটং (িাণতষ্ঠাণনক)

মমাট=

২০ জন

ডাআং-ণিণটং (ভ্রাম্যমাি) ২০ জন

                ২০ জন

২০ জন

সূতা কাপড় ডাআ এন্ড ডাআ ও ব্লক (িাণতষ্ঠাণনক)

িণত মকাপ্ট ড ভণতডর ক্ষযমাত্রা

২০ জন

২০ জন

৩৬৭

৬০

৬০

রংকরি ও বুিন (SETVET)

২০ জন

মটক্সটাআ ণিণটং (ভ্রাম্যমাি)

২০

মটক্সটাআ ণিণটং

টাআ এন্ড ডাআ (িাণতষ্ঠাণনক)

২০ জন

৪০

ফ্যালন ণডজাআন ও প্যাটান ড মমণকং (ভ্রাম্যমাি)

৪০

২০

২০ জন

২০ জন

মটক্সটাআ ণিণটং  (ভ্রাম্যমাি)



পুরু মণা

১। রংকরি ও ণিণটং ২ মা ২০ জন - - - ২০৩ ৪৭

২। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ২ মা ২০ জন - - - - ২০৩ ৪৭

৪০৬ ৯৪

১। রংকরি ও ণিণটং ২ মা ২০ জন - - - - ৪০ ০

২। এ.এ তাঁপ্টত বুিন ২ মা ২০ জন - - - - ২০ ০

৩। এ.এ তাঁপ্টত বুিন ১ মা ২০ জন - - - - ৪০ ৮০

৪। রংকরি ও ণিণটং ১ মা ২০ জন - - - - ৪০ ৪০

৫। রংকরি ও ণিণটং ১৪ ণিন ২০ জন - - - - ৩৪ ৪৬

৬। বে বয়ন ১২ প্রিন ২০ জন - - - - ৩৩ ৪৭

৭। িীন ণিণটং ও মটকআ রংকরি ০৭ ণিন ২০ জন - - - - ৩২ ৫৪

৮। ব্লক ও বাটিক ০৭/১২ ণিন ২০ জন - - - - ৯৮ ৬২

৯। টাআ এন্ড ডাআ (িণলক্ষি) ০৭ণিন ২০ জন - - - - ১০ ১০

৩৪৭ ৩৩৯

৭৫৩ ৪৩৩

পুরু মণা

১। রংকরি ও ণিণটং ২ মা ২০ জন - - - - - ৩০০

২। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ২ মা ২০ জন - - - - - ৩০০

- ৬০০

১। রংকরি ও ণিণটং ২ মা ২০ জন - - - - ৬০ ১০০

২। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ২ মা ২০ জন - - - - ৬০ ১০০

১২০ ২০০

১। রংকরি ও ণিণটং ২ মা ২০ জন - - - - ৫ ১৫

২। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ২ মা ২০ জন - - - - ১৪ ২৬

৩। রংকরি ও ণিণটং ১ মা ২০ জন - - - - ৩০ ৯০

৪। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ১ মা ২০ জন - - - - ১৮ ৪২

৫। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ১২ ণিন ২০ জন - - - - ৩ ১৭

৬। এ. এ তাঁপ্টত বুিন ১৪ ণিন ২০ জন - - - - ০ ৪০

৭। বস্ত্র বয়ন 5/10/১২ প্রিন ২০ জন - - - - ২০ ১২৬

৮। পণরপ্টবল বান্ধব সুতা/কাপড় রং করি ০৭ ণিন ২০ জন - - - - ২১ ৫৯

৯। টাআ এন্ড ডাআ ণিণটং ০৭ ণিন ২০ জন - - - - ৯ ৮৫

১০। ফ্যালন ণডজাআন এন্ড প্যাটান ড মমণকং ০৭ ণিন ২০ জন - - - - ৫ ১৫

১২৫ ৫১৫

২৪৫ ১৩১৫

৫টি

মাঃ মপ্টেম্বর ২০২২

ক্রঃ নং মকাপ্ট ডর নাম চণত মকাপ্ট ড িণলক্ষিার্ীর ংখ্যা (জন)
চণত  মকা ড 

ংখ্যা
মাি মকাপ্ট ডর ংখ্যা

০৪টি

িণত মকাপ্ট ড ভণতডর 

ক্ষযমাত্রা

২৪টি

০4 টি

৬ টি

৪ টি

তাঁত িণলক্ষি মকন্দ্র,াতমার্া রংপুর িণলক্ষি মকপ্টন্দ্রর িণলক্ষি ংক্রান্ত তথ্যাবণ

০8 টি

চণত মকা ড 

মাণির তাণরখ

২ টি

১০ টি

চণত মকাপ্ট ড িণলক্ষিার্ীর ংখ্যা (জন)

মাি মকাপ্ট ডর ংখ্যা

(ক)  িকল্পকাীন মপ্টয় িণলক্ষিঃ

চণত মকা ড শুরুর 

তাণরখ

০৪ টি

৬ টি

২ টি

৩ টি

১৪ টি

০১টি

৩০ টি

চণত মকা ড শুরুর 

তাণরখ

১ টি

১৫ টি

১০ টি

২০ টি

(খ) রাজস্ব বাপ্টজপ্টটর অওতায় িণলক্ষিঃ

০৪টি

১৫ টি

চণত মকা ড 

মাণির তাণরখ

(ক)   িকল্পকাীন মপ্টয় িণলক্ষিঃ

উপপ্টমাট (ক) =

ণপ্টট িণলক্ষি মকপ্টন্দ্রর িণলক্ষি ংক্রান্ত তথ্যাবণ 

মকাপ্ট ডর মময়াি

উপপ্টমাট (খ) =

ব ডপ্টমাট (ক+খ) =

38

(খ)  কম ডসূণচর অওতায় িণলক্ষিঃ

(গ)  রাজস্ব বাপ্টজপ্টটর অওতায় িণলক্ষিঃ

চণত  মকা ড 

ংখ্যা

উপপ্টমাট (গ) =

ক্রঃ নং মকাপ্ট ডর নাম মকাপ্ট ডর মময়াি
িণত মকাপ্ট ড ভণতডর 

ক্ষযমাত্রা

০২ টি

07টি

২১ টি

৭ টি

৭ টি

ব ডপ্টমাট (ক+খ+গ)

উপপ্টমাট (ক)

১ টি

উপপ্টমাট (খ)

১টি

১ টি



সাযণি- ৩.১

১ ২ ৪ ৫ ৬

স্ট্যেন্টায সাণব িস ৩০২৭৬১ ৩৭০৪১০ /-

ণজগায সাণব িণসিং ১৩২৫১৫১ ২৫৬১৫৯৬ /-

স্ট্জট সাণব িণসিং ২১৩৭৫ ৪৫৫২০ /-

ণিণন্টিং ৬৩৪৫ ২২৮৯৯ /-

ক্োলরন্ডাণযিং ৮৪৫৮৪৪ ২৭৭৫০৮ /-

ণসনণজিং ৬৩০৫২১ ৪৬৩৬৫৩ /-

হাইলরাএক্সট্রাক্টয ৯২৪৭১০ ৭০৭৮৯ /-

স্ট্যাটাযী ণিণন্টিং সাণব িস ১৩০৬৫ ২৪২৯০ /-

ভালস িযাইণজিং সাণব িস ১৩৭২৭১ ৫২৫৪২ /-

ক্লথ স্ট্পাণডিং সাণব িস ৪৩৭৯৪৭ ২৪০৬০৪ /-

ক্লথ ইন্সলক্ন এন্ড স্ট্যাণরিং ৭৫৫৩৩৯ ৫৩৭৭৯৪ /-

লু ণিভ সাণব িস ৪৪২৩৯২ ৩৬৫৩৩৮ /-

ওয়াণিং চাজি ১০৫৮৮৯ ৯২৬৪ /-

রাই ণসণরন্ডায ৮৩৬৮ ৯৮৩৭৩ /-

ণগলভন্ট ণিণন্টিং চাজি ০ ০ /-

স্ট্ভাট ৫৯৫৬৯৭৮ ৫১৪০৫৮০ /- ৫১৪০৫৮০

(খ) ভাণসক্ স্ট্ভাট ব্যলয়য ণফফযিঃ

জুরাই’ ২০২২ ভাস হলে 

ফেিভান সভলয় রাব (৪+৫)

১ ২ ৩ ৫ ৬

৩২০৮৩০৬ ৯৪৮৯০২ ৪১৫৭২০৮ ১২৬৩৮০১

(গ) িণেষ্ঠালনয ধযন ও জনফলরয ণফফযিঃ

স্ব-উাণজিে ৩ ২৪ ৫৪

(ঘ) মন্ত্রাণে ও এয ফেিভান অফস্াঃ

মন্ত্রাণেয নাভ সিংখ্যা চালু অলক্লজা ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৫ ৬

১। উৎাদন/ সাণব িণসিংলয়য মূর স্ট্ভণন

ণহট স্ট্সট স্ট্িন্টায ২ ২ -

ডাইিং ণজগায ৭ ৭ - -

৭ -ফউর ক্োলরন্ডায ১ ১ - -

স্ট্জট ডাইিং এক্টিউফ ১ ১ - -

ণসনণজিং ১ ১ - -

হাইলরা-এক্সট্রাক্টয ২ ২ -

ফ্লাট স্ট্ফড ণিন ণিণন্টিং ১ ১ - -

রাই ণসণরন্ডায ১ - ১ -

২। ভূর ভলণনলয সহমোগী ভলণনঃ-

মন্ত্রাণেয নাভ সিংখ্যা চালু অরস অলক্লজা ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ডোণপিং স্ট্ভণন ১ ১ - -

বাটি িক্োর ণযভ ফয়রায ২ ১ ১ -

এক্সলাণজিং স্ট্ভণন ১ ১ - -

ণডলজর স্ট্জনালযটয ১ - - ১

৩৯

উৎাদন ব্যয় (টাক্ায়) ওবাযলহড ব্যয় (টাক্ায়) স্ট্ভাট ব্যয় (টাক্ায়) (১+২)

উৎাদন/সাণব িণসিং হলে আয় (টাক্ায়)

৩

আয় ব্যলয়য াথ িক্ে (টাক্ায়)

ফেিভান ভালস রাব/ক্ষণে

ভন্তব্য

ফস্ত্র িণিয়াক্যি স্ট্ক্ন্দ্র (ণসণণস) ভাধফদী , নযণসিংদী-এয

ভন্তব্য

িণেষ্ঠালনয ধযন জনফর     স্ট্ভাট ভন্তব্য

                  ক্ভ িক্েিা ক্ভ িচাযী

স্ট্সলেম্বয ২০২২ ভালসয ক্াম িাফরী

 (ক্) সাণব িস ও আলয়য ণফফযিঃ              

স্ট্ভাট আয় (৩+৪)

অন্যান্য আয় টাক্ায় 

(ক্ভ িক্েিা/ক্ভ িচাযী / 

াটি িলদয ক্াছ স্ট্থলক্ িাপ্ত)

সাণব িলসয নাভ
ভাণসক্ উৎাদন/সাণব িণসিং এয 

ণযভাি (ণভটায)

৪

৪

দদণনক্ণবণিক্ সাহায্যক্াযী (২৬ 

জন) ও সুইায (১জন)

২৭

অরস

৯৮৩৩৭২



৩
২
৪
৩
৬
৬
৪
 

২
৫
৫
৬
৯
৩
৮
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0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

মার্ চ ২২ এপ্রিল ২২ মম ২২ জুন ২২ জুলাই ২২ আগস্ট ২২ 

U
v
K

v
 

gvm 

প্রিপ্রপ্রি, মাধবদী মেন্দ্রের মাপ্রিে আয়-ব্যয় (এপ্রিল ২০২২ - মিন্দ্রেম্বর ২০২২ র্ চন্ত) 

আয় ব্যয় 

৪০ 



টেক্সোইর পযাসিসরটিজ টিন্টায (টিএপসি)  

টাবাযাভপুয, কুসভল্লা 

টিপ্টেম্বয ২০২২ ভাপ্টিয কাম যাফরী 

 (ক) িাসব যি ও আপ্টেয সফফযণঃ                            িাযসণ- ৩.২ 
িাসব যপ্টিয 

নাভ 

ভাসিক 

উৎাদন/িাসব যসিিং এয 

সযভাণ (সভঃ/প্টকসজ) 

উৎাদন/িাসব যসিিং 

হপ্টে আে 

(োকাে) 

অন্যান্য আে (োকাে) 

(কভ যকেযা/কভ যচাযী/াটি যপ্টদয 

কাছ টেপ্টক প্রাপ্ত) 

টভাে 

আে 

( ৩+৪) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                         

                               

                           

                             

 

(খ) ভাসিক টভাে ব্যপ্টেয সফফযণঃ 
উৎাদন ব্যে 

(োকাে) 
ওবাযপ্টহড ব্যে 

(োকাে) 
টভাে ব্যে 

(োকাে ) 

(১+২) 

আে ব্যপ্টেয াে যকয ( োকাে )   ভন্তব্য 

ফেযভান ভাপ্টি ক্ষসে 
জুরাই ২০২২ হপ্টে ফেযভান িভে 

ম যন্ত ক্ষসে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

(গ) প্রসেষ্ঠাপ্টনয ধযন ও জনফপ্টরয সফফযণঃ 

প্রসেষ্ঠাপ্টনয ধযন কভ যকেযা                   জনফর     টভাে ভন্তব্য 

কভ যচাযী (শ্রসভক/অস্থােী/দদসনক সবসিক ) 

স্ব-উাসজযে (সযচারন ঘােসে 

িযকায কর্তযক ফহন কযা হপ্টে) 

- ০২ জন  - ০২ জন  

 

(ঘ) মন্ত্রাসে ও উহায ফেযভান অফস্থাঃ 

মন্ত্রাসেয নাভ িিংখ্যা চালু অরি অপ্টকপ্টজা ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎাদন/ িাসব যসিিংপ্টেয মূর টভসন      

াওোয লুভ ১৪ - ১৩ ১  

হস্তচাসরে োঁে ( আধা স্বেিংসিে ) ৬ - ৬ -  

৫-ফউর কযাপ্টরন্ডায ১ - ১ -  

সযিং টুইসটিং টভসন ১ - - ১  

ডাফসরিং টভসন ( ২০০ োকু ) ১ - - ১  

হযািংক িাইসজিং ২ - ১ ১  

শ্লািায িাইসজিং ১ - ১ -  

 

২। মূর টভসপ্টনয িহপ্টমাগী টভসনঃ 

মন্ত্রাসেয নাভ িিংখ্যা চালু অরি অপ্টকপ্টজা ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বাটি যকযার িিটিউফ ফেরায ১ - ১ -  

ান য ওোসন্ডিং মুযাো ৫ - ৩ ২  

হাইস্পীড টিকনার ওোস যিং ১ - ১ -  

সচজ ওোসন্ডিং টভসন ১ - ১ -  

টকান ওোসন্ডিং টভসন ১ - ১ -  

ড্রাভ ওোস যিং টভসন ১ - ১ -  

াম্প টভসন ১ - ১ -  

ক্লে ইন্সপ্টকান এন্ড ল্যাসিং টভসন ১ - ১ -  

ডসফ ৬ - ৫ ১  
টপ্রিায ডাইিং টভসন ১ - ১ -  

টিকনার ওোস যিং ১ - ১   

                  ১  ১   

            ১  ১   

                ২  ১ ১  

            ১  ১   

 

৪1



 

টেক্সোইর পযাসিসরটিজ টিন্টায (টিএপসি) 

াহজাদপুয, সিযাজগঞ্জ 

টিপ্টেম্বয ২০২২ ভাপ্টিয কাম যাফরী 

ক)  িাসব যি ও আপ্টেয সফফযণঃ                            িাযসণ- ৩.৪ 

িাসব যপ্টিয নাভ ভাসিক 

উৎাদন/িাসব যসিিং এয 

সযভাণ (সভঃ/প্টকঃ)  

উৎাদন/ িাসব যসিিং 

হপ্টে আে (োকাে) 

অন্যান্য আে (োকাে) (কভ যকেযা/ 

কভ যচাযী/াটি যপ্টদয কাছ টেপ্টক 

প্রাপ্ত) 

টভাে আে 

( ৩+৪) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩   ৪ ৫ ৬ 

উইসবিং  

হস্ত চাসরে োঁে বাড়া   

কযাপ্টরন্ডাসযিং 

টুইসটিং 

হযান্ড সযসরিং 

ডাইিং 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-        

- 

- 

ডযপ্টভেসয বাড়া- 

৩,০০০/- 

ফাোঁপ্টফায প্রধান কাম যারে হপ্টে 

প্রাপ্ত- 

103476/- 

 

 কযাপ্টরন্ডাসযিং ও 

টুইসটিং        

               

               

    

টভাে   
106476/- 106476/-  

 

 

(খ) ভাসিক টভাে ব্যপ্টেয সফফযণঃ 

উৎাদন ব্যে 

(োকাে) 

 

ওবাযপ্টহড ব্যে 

(োকাে) 

 

টভাে ব্যে 

(োকাে) 

(১+২) 

আে ব্যপ্টেয াে যকয (োকাে )   ভন্তব্য 

ফেযভান ভাপ্টি 

রাব/ ক্ষসে 

     ২০২২ হপ্টে 

ফেযভান িভে ম যন্ত 

রাব/ক্ষসে (৪+৫) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - 174428/-  (-)67952/- (-)61039/-  

 

(গ) প্রসেষ্ঠাপ্টনয ধযন ও জনফপ্টরয সফফযণঃ 

প্রসেষ্ঠাপ্টনয ধযন কভ যকেযা 

জনফর 

টভাে ভন্তব্য 
কভ যচাযী (স্থােী) 

(শ্রসভক/অস্থােী/দদসনক 

সবসিক) 

স্ব-উাসজযে        

(সযচারন ঘােসে িযকায 

কর্তযক ফহন কযা হপ্টে)। 

০১    ০৭ জন - ০৮ জন  

 

(ঘ) মন্ত্রাসে ও উহায ফেযভান অফস্থাঃ 

মন্ত্রাসেয নাভ িিংখ্যা চালু অরি অপ্টকপ্টজা ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎাদন/ িাসব যসিিংপ্টেয মূর টভসন      

াওোয লুভ ২৮ - ২৮ -  

হস্তচাসরে োঁে  ০৭ - ০৭ -  

          ১ ১ - -  

কযাপ্টরন্ডায ১ ১ - -  

টুইসটিং টভসন ১ ১ - -  

টকোয ফেরায ১ ১ - -  
 

 

২। মূর টভসপ্টনয িহপ্টমাগী টভসনঃ 
 

মন্ত্রাসেয নাভ িিংখ্যা চালু অরি অপ্টকপ্টজা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         ২ ২ - -  

হাইপ্টড্রা-এক্সট্রাক্টয ১ - ১ -  

টিকনার ওোস যিং ২ - ২   

                  ১ - ১ -  

সযসরিং টভসন ১ ১ - -  

 

৪২ 
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টিএফপ্রে, শাহজাদপুর মকপ্টের মাপ্রেক আয়-ব্যয় (এপ্রিল ২০২২ - মেপ্টেম্বর ২০২২ পর্ চন্ত) 

আয় ব্যয় 

৪৩ 



 (ক) সার্ব িস ও আয়েয র্ফফযণঃ              

১ ২ ৩ ৫

উইর্বিং (০৮ টি) - - ফার্ি বািা- 700 /-

হস্তচার্রত তাঁত বািা ১০টি - - র্ফদ্যুৎর্ফর- 11070 /-

টুইর্টিং 2812 কেজি 10500

কুায়রন্ডার্যিং,সাইর্জিং,ককোয ও ডাই 

ফাথ

357500 জি: 286000

র্যর্রিং - -

র্ির্টিং কের্ফর বািা - -

ডাইিং - -

কভাে 296500 /- 308270

(খ) ভার্সক কভাে ব্যয়েয র্ফফযণঃ

ফতিভান ভায়স 

রাব/করাকসান

জুরাই ২০২২ হয়ত 

ফতিভান সভে ম িন্ত 

রাব/ক্ষর্ত

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭

258408 114451 372859 /- -236009 -300598

 (গ) ির্তষ্ঠায়নয ধযন ও জনফয়রয র্ফফযণঃ

কভ িচাযী

স্ব-উার্জিত ০০ জন ০৭ জন ০৭ জন

(ঘ) মন্ত্রার্ত ও এয ফতিভান অফস্াঃ

মন্ত্রার্তয নাভ সিংখ্যা চালু অয়কয়জা ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৫ ৬

১। উৎাদন/ সার্ব ির্সিং এয মূর কভর্ন

াওোয লুভ ১৬ - ২

হস্তচার্রত তাঁত ৫০ - -

শ্লাসায সাইর্জিং ১ ১ -

৭-ফউর কুায়রন্ডায ২ ২ -

র্ির্টিং কের্ফর ২ ২ -

টুইর্টিং এন্ড ডাফর্রিং কভর্ন ( ১০০ 

র্িয়ন্ডর )

১ - -

ককোয ফেরায ১ ১ -

টুইর্টিং এন্ড ডাফর্রিং কভর্ন ( ৪০০ 

র্িয়ন্ডর )

১ - -

২। ভূর ভয়র্নয়য সহমোগী ভয়র্নঃ

মন্ত্রার্তয নাভ সিংখ্যা চালু অয়কয়জা ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৫ ৬

ড্রাভ ওোর্ িিং ১ ১ -

বাটি িকুার ক্রসটিউফ ফেরায ১ ১ -

ান ি ওোর্ন্ডিং( নন োচ) ২ - ১

হাইয়ড্রা-এক্সট্রাক্টয ২ - -

ইোণ ি ফার্ন্ডর্রিং কভর্ন ১ - -

ডুার্পিং কভর্ন ১ - -

কসকনার ওোর্ িিং ১ ১

ককান ওোইর্ন্ডিং কভর্ন ১ - -

াণ ি  ওোইর্ন্ডিং ( মুযাো) ৩ - ২

র্যর্রিং কভর্ন ১ - -

র্চজ ওোইর্ন্ডিং ১ - -

ডাই ফাথ ৪ ২ -

৪৪

উৎাদন ব্যে (োকাে )

    কভাে ভন্তব্য

সার্ব িয়সস এন্ড পুার্সর্রটিজ কসটায (এসএপর্স)

কুভাযখারী, কুর্টো

কসয়েম্বয  ২০২২  ভায়সয কাম িাফরী

ভার্সক 

উৎাদন/সার্ব ির্সিং এয 

র্যভাণ (র্ভঃ/ককর্জ )

উৎাদন/সার্ব ির্সিং 

হয়ত আে (োকাে)

  ভন্তব্য

কভাে আে (৩+৪)

11770

ির্তষ্ঠায়নয ধযন কভ িকতিা

৪

অন্যান্য আে (োকাে) 

(কভ িকতিা/কভ িচাযী/াটি িয়দয 

কাছ কথয়ক িাপ্ত )

১৪

ওবাযয়হড ব্যে     

(োকাে )

কভাে ব্যে 

(োকাে) (১+২)

৪

-64589

                  জনফর

শ্রর্ভক/অস্ােী/দদর্নক র্বর্িক

-

অরস

৪

১

৫০

-

-

-

১

-

১

অরস

৪

-

-

        সাযর্ণ- ৩.৫

জুরাই ২০২২ হয়ত 

ির্তয়ফদনাধীন ভায়সয পূফ িফতী 

ভাস ম িন্ত রাব/ক্ষর্ত (৬)

১

১

২

আে ব্যয়েয াথ িকু ( োকাে )

ভন্তব্য

৬

ককয়েয সকর সার্ব িসই ভার্সক 

র্নধ িার্যত বািাে র্যচার্রত হয়ে।

২

১

১

-

১

১
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এেএফপ্রে, কুমারখালী মেপ্টের মাপ্রেে আয়-ব্যয় (এপ্রিল ২০২২ - মেপ্টেম্বর ২০২২ পর্ চন্ত) 

আয় ব্যয় 

৪৫ ৪5 



 

ার্ব িস এন্ড পযার্র্রটিজ সন্টায (এএপর্),ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফার্িয়া 

সসেম্বয  ২০২২ ভাসয কাম িাফরী 

 (ক) ার্ব ি ও িঅসয়য র্ফফযণ                                াযর্ণ- ৩.৬ 

ার্ব িসয 

নাভ 

ভার্ক উৎাদন/ 

ার্ব ির্িং এয 

র্যভাণ (র্ভিঃ/সকিঃ) 

উৎাদন/ 

ার্ব ির্িং সে 

িঅয় (টাকায়) 

িন্যান্য িঅয় (টাকায়) 

(কভ িকেিা/কভ িচাযী/ 

াটি িসদয কাছ সেসক প্রাপ্ত) 

সভাট িঅয় 

( ৩+৪) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

    

 

 

 

 

                            

                             

               সকন্দ্রটি প্রর্ক্ষণ 

সকন্দ্র র্সসফ গসি সোরায র্ফলসয় 

র্ফসফচনাধীন যসয়সছ । 
      

 

 (খ) ভার্ক সভাট ব্যসয়য র্ফফযণিঃ 
উৎাদন ব্যয় 

(টাকায়) 

ওবাযসড ব্যয় 

( টাকায় ) 

সভাট ব্যয়(টাকায় ) 

(১+২) 
িঅয় ব্যসয়য াে িকয ( টাকায় ) ভন্তব্য 

ফেিভান ভাস ফেিভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

(গ) প্রকসেয ধযন ও জনফসরয র্ফফযণিঃ 

প্রকসেয ধযন কভ িকেিা                   জনফর     সভাট ভন্তব্য 

কভ িচাযী শ্রর্ভক/িস্থায়ী/দদর্নক 

র্বর্িক ) 

র্নজস্ব খাসে র্যচার্রে - ০৩ - ০৩  

 
(ঘ) মন্ত্রার্ে ও উায ফেিভান িফস্থািঃ 

মন্ত্রার্েয নাভ িংখ্যা চালু ির িসকসজা ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎাদন/ ার্ব ির্িংসয়য মূর সভর্ন      

সর্ভ-িসটাসভটিক োঁে ৪৪ - ৪৪ -  

র্যিং টুিআর্টিং সভর্ন ( ৪০০ র্িসন্ডর ) ১ - ১ -  

সকয়ায ফয়রায ১ - ১ -  

িসটা ওসন ডািআিং র্জগায ১ - ১ -  

ািআ সপ্রায ডািআিং সভর্ন ১ - ১ -  

যান্ড র্িন র্প্রর্ন্টিং সটর্ফর ২ - ২ -  

ডাফর ািআড র্যর্রিং সভর্ন ১ - ১ -  

 
২                           - 

                     অ   অ          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                  1 - 1 -  

      1 - 1 -  

                    1 - 1 -  

                    1 - 1 -  

                         1 - 1 -  

               

                    1 - 1 -  

                 1 - 1 -  

               1 - 1 -  

            1 - 1 -  

                 1 - 1 -  

               1 - 1 -  

                    1 - 1 -  

 

৪৬ 



                              তাঁততদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্ মসূতির আওতায় র্াতিক ঋণ তিতরণ ও আোয় প্রততদিেন িারতণ-৪

(j¶ UvKvq)

ZuvwZi msL¨v ZvuZ msL¨v UvKvi cwigvY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AvovBnvRvi - - - - - 2.00 0.1 5.00%

2 ev›`ievb - - - - - 0.00 2.01 100.00%

3 evÃvivgcyi - - - - - 0.00 0.44 100.00%

4 fv½v - - - - 0.50 0.17 34.00%

5 wPwiie›`i - - - - - 0.50 0.25 50.00%

6 K·evRvi - - - - - 0.00 0 100.00%

7 †`vnvi - - - - - 1.00 0.72 72.00%

8 ‡MŠib`x - - - - - 0.20 0.10 50.00%

9 ‡nvgbv - - - - - 0.35 0.31 88.57%

10 h‡kvi - - - - - 0.00 0.13 100.00%

11 Kvnvjy - - - - - 1.00 0.58 0.00%

12 KvwjMÄ - - - - - 0.50 0.00 394.00%

13 KvwjnvwZ - - - - - 2.00 1.97 13.00%

14 KgjMÄ - - - - - 0.20 0.26 170.00%

15 Lyjbv - - - - - 0.20 0.34 285.00%

16 Kzwóqv - - - - 0.50 0.57 0.00%

17 wgicyi - - - - - 0.50 0 62.00%

18 gqgbwmsn - - - - - 0.10 0.31 770.00%

19 biwms`x - - - - - 1.00 0.77 3.00%

20 cUyqvLvjx - - - - - 0.15 0.03 320.00%

21 ivRkvnx - - - - - 1.00 0.48 328.00%

22 iv½vgvwU - - - - - 0.00 3.28 100.00%

23 iƒcMÄ - - - - - 2.00 1.72 95.00%

24 muvw_qv - - - - - 1.00 1.9 0.00%

25 mvZ¶xiv - - - - - 0.00 0 100.00%

26 kvnRv`cyi - - - - - 3.00 0.96 33.67%

27 ‰kjKzcv - - - - - 0.25 1.01 208.00%

28 wmivRMÄ - - - - - 3.00 0.52 38.33%

29 Uv½vBj - - - - - 2.00 1.15 1.50%

30 Djøvcvov - - - - - 1.80 0.03 38.33%

31 iscyi - - - - - 0.75 0.69 217.33%

32 ‡ejKzwP - - - - - 3.00 1.63 30.67%

৩৩ খাগড়াছতি - - - - - 0.00 0.92 100.00%

৩৪ ররৌর্ারী - - - - - 1.00 0 16.00%

৩৫ রোগাছী - - - - - 0.50 0.16 4702.00%

০ 0 0 0.00 0.00% 30.00 23.51 78.37%

kZKiv nvi

Av‡jvP¨ gv‡m FY weZiY Av‡jvP¨ gv‡m FY Av`vq

৪৭

µwgK  †ewmK †m›Uvi 

                 র্ািঃ রিদেম্বর ২০২২

রর্াট  = 

Av`v‡qi 

jÿ¨gvÎv(GwcG)

   cÖK…Z Av`vq kZKiv nvi

cÖK…Z weZiYFY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 
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ÿz`ªFY Kg©m~wPi gvwmK FY weZiY I Av`vq (এপ্রিল ২০২২ - মেপ্টেম্বর ২০২২ পর্ চন্ত) 

প্রিতরণকৃত অথ চ িকৃত আদায় 
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ঋণ আদায়ের মাসসক শতকরা সিসাব (%) (এসিল ২০২২ - সসয়েম্বর ২০২২ পর্ যন্ত) 

৪৯ 



বফসক বন্টাযওয়াযী সনফন্ধনকৃত তাঁসত সভসতয তথ্যাফসর

     ভাঃ অগস্ট ২০২২   াযসণ- ৫

প্রাথসভক ভাধ্যসভক প্রাথমিক ভাধ্যসভক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ অড়াআাজায অড়াআাজায, নাযায়ণগঞ্জ রূগঞ্জ ব্যতীত নাযায়নগঞ্জ বজরা। ৬,১৫৯ ৫১ ২ - - ৫

২ ফান্দযফান ফারাঘাটা, ফান্দযফান ফান্দযফান ও চট্টগ্রাভ বজরা। ৩০,৫২৭ ২৭ - - -
১

৩ ফাঞ্ছাযাভপুয এএপস ফাঞ্ছাযাভপুয, ব্রাহ্মণফাসড়য়া ব্রাহ্মণফাসড়য়া বজরা । ৩৭৬ ৪৭ ১ - -

২

৪ বাঙ্গা বাঙ্গা, পসযদপুয। পসযদপুয, সযয়তপুয, ভাদাযীপুয ও বগাারগঞ্জ বজরা। ১০৬ ১৮ - - -

১

৫ সচসযযফন্দয যানীয ফন্দয, সচসযযফন্দয, সদনাজপুয। সদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও, ঞ্চগড়, নীরপাভাযী বজরা। ১,৪৪২ ১৩ ১ - -

৩

৬ কক্সফাজায সঝরংজা, কক্সফাজায কক্সফাজায বজরা ৭২০ ১৫ - - -
-

৭ বদাায জয়াড়া, বদাায বদাায ,নফাফগঞ্জ উজজরা এফং মুসিগঞ্জ বজরা। ১,৩১০ ৪৪ ৩ 5 -

৪

৮ বগৌযনদী বগৌযনদী, ফসযার ফসযার ও ববারা বজরা। ৩০৩ ৩৯ ৩ - - -

৯ বাভনা যাভকৃষ্ণপুয, বাভনা, কুসভল্লা কুসভল্লা, চাঁদপুয, বনায়াখারী, বপনী এফং রক্ষীপুয বজরা। ৩০৮ ৫৬ ২

-

-

৪

১০ মজায ারাড়া সফাযী কজরানী, মজায। মজায ও নড়াআর বজরা। ৯১৮ ৫১ ৪ - -
৩

১১ কাালু কাালু, ফগুড়া। ফগুড়া, জয়পুযাট, নওগাঁ ও গাআফান্ধা বজরা। ৭,৬৯৮ ৬৪ ২ 1 -

-

১২ কাসরগঞ্জ নরতা, কাসরগঞ্জ, াতক্ষীযা। কাসরগঞ্জ, বদফাটা, অাশুসন ও শ্যাভনগয উজজরা। ১০৭ ১৬ ১ - -

৩

১৩ কাসরাতী ফল্লাফাজায, কাসরাতী, টাঙ্গাআর। কাসরাসত, ঘাটাআর, ভধুপুয, বগাারপুয ও ভূয়াপুয উজজরা। ১৫,২৬১ ১৭ ১ 1 -

১৩

১৪ কভরগঞ্জ াত্রজখারা, কভরগঞ্জ, বভৌরবী ফাজায। সজরট বভৌরবীফাজায, সফগঞ্জ ও সুনাভগঞ্জ বজরা। ৪,১২২ ২৪ - - -

১

১৫ খুরনা ফুরতরা, উজজরা চত্বয,  খুরনা খুরনা ফাজগযাট ও সজযাজপুয বজরা। ১৩৬ ২৭ ২ - - ১

৫০

সনফসন্ধত তাঁত 

কাযখানায 

ংখ্যা

তাঁত ংখ্যা (তাঁত শুভাসয 

২০১৮ নুাজয)
ক্রঃ নং

বফসক/াফ 

বফসক 

বন্টাজযয নাভ

বফসক/াফ বফসক বন্টাজযয ঠিকানা বফসক বন্টাজযয অওতাধীন বজরা/উজজরামূ

সভসতয ংখ্যা
প্রাথসভক তাঁসত সভসতয 

সডটকযণ ংক্রান্ত তথ্য



     াযসণ- ৫  চরভান

প্রাথসভক ভাধ্যসভক প্রাথমিক ভাধ্যসভক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৬ কুসিয়া এএপস কুভাযখারী, কুসিয়া কুসিয়া, বভজযপুয, চুয়াডাঙ্গা ও যাজফাড়ী বজরা। ১৭,১৪৩ ১০৭ ৫ 3 - ২২

১৭ সভযপুয প্লট নং-৩, ব্লক-এপ, াংফাসদক অফাসক 

এরাকা, সভযপুয, ঢাকা।

ঢাকা য, াবায, ধাভযাআ, বকযানীগঞ্জ উজজরা এফং গাজীপুয ও 

ভাসনকগঞ্জ বজরা।

৪,০২৭ ২৬ ২ - -

১০

১৮ ভয়ভনসং বজরা সযলদ বফন, ভয়ভনসং। ভয়ভনসং ,সকজাযগঞ্জ, বনত্রজকাণা, জাভারপুয ও বযপুয বজরা। ২৯৬ ৭৮ ৪ 1 - ১

১৯ নযসংদী ফাতাঁসপ্রআ, তাঁত প্রসক্ষণ বকন্দ্র 

াজপ্রতা, নযসংদী

নযসংদী বজরা । ৪,২৮১ ১৫৯ ৪ - -

১৪

২০ টুয়াখারী রুস্তভ মৃধায কারবাট ট টাউন, কাসরকাপুয, 

টুয়াখারী।

টুয়াখারী, ফযগুনা ও ঝারকাঠি বজরা। ২৪৭ ২৬ - - -

-

২১ যাজাী বগ্রটাযজযাড, কাসদযগঞ্জ, যাজাী যাজাী, নাজটায ও চাাআনফাফগঞ্জ বজরা। ৩,৫৬৯ ৪০ ২ 2 - ৬

২২ যাংগাভাটি সনউজকাট ট সফসডং এরাকা, দসক্ষণ 

কাসরন্দীপুয, যাঙ্গাভাটি

 যাঙ্গাভাটি বজরা। ৫৭৭৮০
১৯

- - -

১

২৩ রূগঞ্জ ভুরতা, রূগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ রূগঞ্জ উজজরা। ৩,৪৮০ ২৩ ১ 2 - ৩৮

২৪ াঁসথয়া াঁসথয়া, াফনা । াফনা বজরা। ৪,৪৫৫ ১০৪ ৫ 2 - ৮

২৫ াতক্ষীযা ঝাউডাঙ্গা, াতক্ষীযা াতক্ষীযা ,করাজযায়া ও তারা উজজরা। ১১ ১৮ ১ - - ১

২৬ াজাদপুয টিএপস াজাদপুয, সযাজগঞ্জ াজাদপুয উজজরা। ১৯,০৫৯ ৩৮ ১ ২৭

২৭ শরকুা শরকুা, সঝনাআদ। সঝনাআদ ও ভাগুযা বজরা। ২,৫২৬ ৪৯ ২ - - ৯

২৮ সযাজগঞ্জ বিন বযাড সভযপুয, সযাজগঞ্জ সযাজগঞ্জ ,কাভাযখন্দ, কাসজপুয ও তাযা উজজরা। ১৩,৫২৬ ৩৩ ১ 4 - ৮০

২৯ টাঙ্গাআর এএপস ফাসজতপুয, টাঙ্গাআর। টাঙ্গাআর ,নাগযপুয, সখপুয, বদরদুয়ায, সভজটাপুয ও ফাাআর 

উজজরা।

১৩,৩৭২ ৪০ ৩ - -

১১

৩০ উল্লাাড়া উল্লাাড়া, সযাজগঞ্জ। উল্লাাড়া ও যায়গঞ্জ উজজরা। ১৯,০৫৮ ২২ ১ - - ৩

৩১ যংপুয াতভাথা, খাফাগ, যংপুয দয, যংপুয যংপুয, রারভসনযাট ও কুসড়গ্রাভ বজরা। ২,১২২ ১৩ ১ - -
-

৩২ বফরকুসচ বযনগয, বফরকুসচ, সযাজগঞ্জ। বফরকুসচ ও বচৌাসর উজজরা। ২১,৭০২ ৩৭ ১ - -
১

৩৩ খাগড়াছসড় 

(াফ বন্টায)

কাজরক্টসযজয়ট জাজভ ভসজদ ভাজকটট, 

বফন নং-০১ কক্ষ নং-২০৯

 খাগড়াছসড় বজরা। ৩০,৪৮৭ ৯ - 1 -

-

৩৪ বযৌভাযী    (াফ 

বন্টায)

কুসড়গ্রাভ, বযৌভাযী কুসড়গ্রাভ, বযৌভাযী ৯৮১ - - 1 -

-

৩৫ বদাগাছী    (াফ 

বন্টায)

াফনা, বদাগাছী াফনা, বদাগাছী ২,৬৭০ ৩৮ - - -

-

২৫৬,১৪৭ ১,৩৫০ ৫৬ ২৩ ২৭৩

৫১

বভাট

ক্রঃ নং
বফসক 

বন্টাজযয নাভ
বফসক বন্টাজযয ঠিকানা বফসক বন্টাজযয অওতাধীন বজরা/উজজরামূ

সভসতয ংখ্যা
প্রাথসভক তাঁসত সভসতয 

সডটকযণ ংক্রান্ত তথ্য

সনফসন্ধত তাঁত 

কাযখানায 

ংখ্যা

তাঁত ংখ্যা (তাঁত শুভাসয 

২০১৮ নুাজয)
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ফাাংলাদদশ তাঁত বফাদড ের ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদের ফাস্তফ  আর্থ েক অগ্রগর্তর তথ্য                                           সারর্ণ- ৬ 

    মাসঃ বসদেম্বর ২০২২                         (লক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নাং 

প্রকদের নাম 

 

অনুদমাদন 

র্ োয় 

বমাট প্রকদের 

ব্যয় 

(বফঃ মুদ্রা) 

২০২2-২3 

অথ েফছদরর 

       

২০২২  

র্ েন্ত) অথ ে 

অফমুর্ি 

২০২2-২3   অথ েফছদরর   

এর্ডর্ ফরাদ্দ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

       ২০২২  মাদসর 

অগ্রগর্ত 

২০২2-২3  অথ ে ফছদরর 

ফরাদ্দ অনুর্ায়ী অগ্রগর্ত 

(       ২০২২  র্ েন্ত) 

প্রকদের শুরু বথদক  

(       ২০২২  র্ েন্ত) 

ক্রমপুর্িত অগ্রগর্ত 

ক্রমপুর্িত প্রকে 

ব্যয় (ফাস্তফ 

অগ্রগর্ত % 

র্িসাদফ) ফাস্তফ (%) আর্থ েক ফাস্তফ (%) আর্থ েক 

 

ফাস্তফ (%) আর্থ েক ফাস্তফ(%) আর্থ েক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ফাস্তফায়নাধীন /অনুদমার্দত প্রকেসমূিঃ 

১ 

ফাাংলাদদদশর বসানালী ঐর্তিয মসর্লন সুতা  

কাড় বতর্রর প্রযুর্ি পুনরুদ্ধার ১ম র্ োয়,(১ম 

সাংদশার্ধত) 

অনুদমার্দত 1210.00 - 100.00 400.00 - - 15.00 - 8২.00% 808.22 
808.22 

(8২.00%) 

২ বশখ িার্সনা তাঁত র্ি স্থান ১ম র্ োয়- (১ম 

সাংদশার্ধত) 

অনুদমার্দত 
30745.00 - 100.00 600.00 

- 

 
- 4.00 - 95.00% 29146.04 

29146.04 

(95.00%) 

৩ 

ফাাংলাদদশ তাঁত বফাদড ের আতায় ৫ টি 

প্রর্শক্ষণ বকন্দ্র, ১ টি পযাশন র্ডজাইন প্রর্শক্ষণ 

ইর্নর্িটিউট এফাং ০২ টি মাদকেট প্রদমাশন 

বকন্দ্র স্থান (১ম সাংদশার্ধত) 

অনুদমার্দত 12780.00 - 100.00 4000.00 - - 2.00 - 35.00% 1594.37 
1594.37 

(35.00%) 

৪ ফাাংলাদদশ তাঁত র্শক্ষা  প্রর্শক্ষণ 

ইনর্িটিউট,নরর্সাংদীর আধুর্নকায়ন এফাং  

অফকাঠাদমাগত সম্প্রসারণ, 

অনুদমার্দত 6015.00 - 100.00 2000.00 - - 4.00 - 55.00% 
1917.67 

1917.67 

(55.00%) 

৫ বশখ িার্সনা নকর্শ র্ি, জামালপুর (১ম 

র্ োয়) 
অনুদমার্দত 72200.00 - 100.00 1500.00 - - 1.00 - 5.00% -  

৬ তাঁর্তদদর আথ েসামার্জক অফস্থার উন্নয়দন 

চলর্ত মূলধন সরফরাি,  তাঁদতর আধুর্নকায়ন 
অনুদমার্দত 15800.00 - 100.00 3500.00 - - 20.00 - 50.00% 7656.31 

7656.31 

(50.00%) 

 ২০2২-2৩ অর্ থবছরে বোদ্দববহীনভারব আেএবিবিভুক্ত নতুন প্রকল্প 

৭                     3250.00           

৮ ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘর এফাং ১টি পযাশন 

র্ডজাইন ইনর্িটিউট স্থান 
অননুদমার্দত 

30950.00 

(--) 
          

৯ ফাাংলাদদশ তাঁত বফাড ে কমদেক্স 

স্থান,র্মরপুর,ঢাকা 
অননুদমার্দত 

11650.00  

(--) 
          

১০                       অননুদমার্দত            

 



ারণি-৭

(ক্ষ টাকা)

২০২২-২৩  অর্ থবছররর 

বারজট বরাদ্দ (ক্ষ 

টাকায়)

২০২২-২৩ অর্ থবছরর বারজট  

বরারদ্দর অনুকূর অর্ থ 

অবমুণির ণরমাি

খাতণিণিক ব্যরয়র নাম (আবতথক ও 

মূধন ব্যয়)

২০২২-২৩ অর্ থবছররর  

বারজট বরাদ্দ

অর্ থ মন্ত্রিারয়র ণনরদ থলনা 

অনুযায়ী ব্যয়ীমা ২০২২-

২৩

প্রণতরবদনাধীন মারর পূব থবতী 

(আগস্ট ২০২২) মারর খাতণিণিক 

ব্যয় (ক্ষ টাকায়)

প্রণতরবদনাধীন সরেম্বর 

২০২২ খাতণিণিক ব্যয় (ক্ষ 

টাকা)

সরেম্বর ২০২২ মা 

য থন্ত ক্রমপুণিত  

খাতণিণিক ব্যয়

(সরেম্বর ২০২২) মা 

য থন্ত বরাদ্দ অনুযায়ী 

ব্যরয়র লতকরা ার

সবতন বাবদ ায়তা 890.50 890.50 122.449 80.2300 202.679

িাতাণদ বাবদ ায়তা 731.00 731.00 71.909 53.8950 125.805

ণ্য ও সবা বাবদ ায়তা 501.00 448.75 16.576 42.0830 58.660

সনলন ও অবর সুণবধা ায়তা 622.00 622.00 103.667 51.8330 155.500

গরবিা অনুদান 1.00 1.00 0.0000 0.0000

অন্যান্য অনুদান 35.00 35.00 0.1340 0.134

যন্ত্রাণত অনুদান 3.50 2.50 0.603 0.1030 0.500

যানবান বাবদ অনুদান 44.00 - 0.0000 0.0000

িবন ও স্থানা ণনম থাি বাবদ অনুদান 25.00 25.00 0.0000 0.000

তথ্য সযাগারযাগ প্রযুণি অনুদান 17.00 13.50 0.018 0.2730 0.292

অন্যান্য মূধন অনুদান 10.00 5.00 0.0000 0.000

সমাট ব্যয় 2880.00 2774.25 315.223 228.347 543.570

ণনজস্ব আয় 44.800 - ০.০৯৮ 17.113 ১৭.২১১

৫৩

সমাট আয়-রতররা ক্ষ একুল াজার একলত দুই টাকা।

রাজস্ব বারজট বরাদ্দ ও ব্যয় ণববরিী

 মাঃ সরেম্বর ২০২২ 

সমাট ব্যয়-াঁচ সকাটি সততাণিল ক্ষ ছাপ্পান্ন াজার নয়লত চুয়াির টাকা।

ব্যয় হার 19.59% 

(ম াট বাজেট বরাজের)

এ য থন্ত সকান ণকণির অর্ থ 

ছাড় াওয়া যায়ণন।

২০২২-২৩ অর্ থবছজরর 

বাজেট বরাে 

2880.00 লক্ষ 

টাকা,ব্যয় সী া 

2774.25 লক্ষ টাকা 

এবং (নিেস্ব আজয়র 

লক্ষয াত্রা 44.80 লক্ষ 

) টাকা।
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     -৮ 

Goal, Indicators and Targets of SDG relating Bangladesh Handloom Board and position of year 2016 (Base year 2016), Progress of year 2017, 2018 

& 2019 and Projection from 2020 to 2030 

 

 SDG goal 

and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implement 

targets 

Unit  

Target 

2016- 

2030 

Progre

ss 

(2016-

August

, 2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 
2020 2021 

total 

2016-

2021 
Target 

Progre

ss 

Targ

et 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.3 By 

2030, 

ensure equal 

access for 

all women 

and men 

to 

affordable 

and quality 

technical, 

vocational 

and 

tertiary 

education, 

including 

university 

 

 

 

 

4.3.1 

Participatio

n rate of 

youth 

and adults 

in formal 

and 

nonformal 

education 

and 

training in 

the 

previous 

12 months, 

by sex 

1.1 : Provide 

Training of  

selected male 

wales 

(Weavers 

Trained) 

Nos. 7050 781 250 250 250 250 300 108 200 173 300 350 1650 1900 3500 

Budget 

(tk. in 

Lac 

only 

training 

allowan

ce) 

927.55 49.29 15.60 

 

15.60 

 

15.60 

 

15.60 

 

19.32 

 

6.95 

 

12.88 

 

11.14 

 

 

24.15 

 

 

46.38 

 

 

121.05 

 

 

251.7

5 

 

 

554.75 

 

1.2 Provide 

Training of  

selected 

female 

weavers 

(Female 

Weavers 

Trained) 

Nos. 10617 1122 167 167 150 150 200 390 500 505 600 700 2317 3300 5000 

Budget 

(tk in 

Lac 

only 

training 

allowan

ce) 

1435.66 77.42 

 

10.42 

 

 

10.42 

 

 

9.36 

 

 

9.36 

 

 

12.88 

 

 

25.12 

 

32.20 

 

32.52 

 

 

48.30 

 

 

92.75 

 

 

205.91 

 

 

437.2

5 

 

 

792.50 

 

1.3.1 

existing 

training 

institute/ 

centres/su

b-centres 

Nos. 20 8 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 14 20 

1.3.2 

Diploma in 

Fashion 

design 

Nos. 800 - - - - - - - - 
- 

 

50 

 

50 

 

100 

 

200 

 

500 

 

1.4 Achieve 

Technical 

Education 

(No. of 

Passed 

Textile 

Engineer) . 

Nos. 1348 291 

 

48 

 

 

48 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

79 

 

 

80 

 

 

84 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

448 

 

 

400 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

5.1 End all 5.1.1 1.1 Provide Nos. 7050 781 250 250 250 250 300 108 200 173 300 350 1650 1900 3500 
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 SDG goal 

and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implement 

targets 

Unit  

Target 

2016- 

2030 

Progre

ss 

(2016-

August

, 2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 
2020 2021 

total 

2016-

2021 
Target 

Progre

ss 

Targ

et 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

forms of 

discriminati

on against 

all 

women and 

girls 

everywhere 

 

Whether or 

not legal 

framework

s are in 

place to 

promote, 

enforce 

and 

monitor 

equality 

and non-

discriminat

ion 

on the 

basis of 

sex 

 

Training of  

selected male 

weavers  

1.2 Provide 

Training of  

selected 

female 

weavers  

Nos. 10617 1122 167 167 150 150 200 390 500 505 600 700 2317 3300 5000 

1.3 

honorariu

n (Per 

person/tk) 

equal for 

male and 

female  

Per 

person 
600 240 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

 

240 

 

240 

 

240 

 

240 

 

300 

 

500 

 
500 

600 

 

 

 

 

600 

 

1.4 Achieve 

Technical 

Education 

(No. of 

Passed 

Textile 

Engineer) 

Nos. 1288 291 
48 

 

48 

 

80 

 

80 

 

80 

 

79 

 

80 

 

84 

 

100 

 

100 

 

488 

 

400 

 

400 

 

1.5 

Disbursemen

t of micro-

credit ( no. of 

male loanee) 

Nos. 

21933 3480 

 

1303 

 

 

1303 

 

 

940 

 

 

940 

 

990 

 

711 

 

850 

 

526 

 

 

900 

 

 

950 

 

 

5933 

 

 

6000 

 

 

10000 

 

Allocati

on (tk in 

lac) 28414.

78 
1524.93 

 

404.7

8 

 

 

404.78 

 

 

410.0

0 

 

 

410.00 

 

300.

00 

 

 

359.6

2 

 

 

800.0

0 

 

350.53 

 

 

1000.

00 

 

 

1500.

00 

 

 

4414.

78 

 

 

9000.

00 

 

 

15000.

00 

 

1.6 

Disbursem

ent of 

micro-

credit for 

female 

weavers ( 

no. of 

female 

Nos. 
3820 466 

70 

 

70 

 

60 

 

60 

 

60 

 

164 

 
200 

172 

 

210 

 

220 

 

820 

 

1000 

 

2000 

 

Allocati

on (tk in 

lac) 
2563.0

0 
179.40 

 

14.00 

 

 

14.00 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

 

67.40 

 

80.00 

 

86.00 

 

 

315.0

0 

 

 

330.0

0 

 

 

763.0

0 

 

 

600.0

0 

 

 

1200.0

0 
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 SDG goal 

and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implement 

targets 

Unit  

Target 

2016- 

2030 

Progre

ss 

(2016-

August

, 2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 
2020 2021 

total 

2016-

2021 
Target 

Progre

ss 

Targ

et 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

loanee) 

6.3 By 

2030, 

improve 

water 

quality by 

reducing 

pollution, 

eliminating 

dumping 

and 

minimizin

g release 

of 

hazardous 

chemicals 

and 

materials, 

halving the 

proportion 

of 

untreated 

waste 

water and 

substantiall

y 

increasing 

recycling 

and safe 

reuse 

globally 

6.3.1 

Proportion 

of waste 

water 

safely 

treated 

1.1 set up 

ETP 

Nos. 

7 4 - - - - 2 2 2 
2 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

3 

 

1.2 Budget 

allocation 

Tk. in 

Lac 
950.00 325.00  -  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

162.0

0 

 

 

162.00 

 

 

163.0

0 

 

 

163.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

650.0

0 

 

 

- 

 

300.00 

 

9.2 Promote 

inclusive 

and 

sustainable 

industrializa

 

 

9.2.1 

Manufactu

ring value 

added as a 

 

1.1 

Amount of 

yarn 

providing 

pre 

 

 

Thousa

nd KG 
724.45 111.71 

 

21.45 

 

 

21.45 

 

 

16.00 

 

 

 

16.00 

 

17.0

0 

 

39.34

2 

 

20.00 

 

34.918 

 

 

35.00 

 

 

40.00 

 

 

149.4

5 

 

 

200.0

0 

 

 

375.00 

 



57 

 

 SDG goal 

and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implement 

targets 

Unit  

Target 

2016- 

2030 

Progre

ss 

(2016-

August

, 2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 
2020 2021 

total 

2016-

2021 
Target 

Progre

ss 

Targ

et 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

tion 

and, by 

2030, 

significantly 

raise 

industry’s 

share of 

employment 

and gross 

domestic 

product, in 

line with 

national 

circumstanc

es, and 

double its 

share in 

least 

developed 

countries 

proportion 

of GDP 

and per 

capita 

weaving 

services  

1.2 

Amount of 

Handloom 

fabrics 

providing 

post 

weaving 

services  

(crore 

meter) 

82.41 10.515 

 

3.11 

 

 

3.11 

 

 

3.20 

 

 

3.20 

 

3.60 

 

4.205 

 

4.00 

 

4.21 

 

 

4.50 

 

 

5.00 

 

 

23.41 

 

 

 

 

 

 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00 

 

 

 

 

budget for 

1.1 and 1.2 

Tk. in 

Lac 131679.

00 

24092.0

7 

 

4500.

00 

4500.0

0 

 

4725.

32 

 

 

4725.32 

 

6216.

75 

6216.7

5 

8650.

00 
8650.00 

 

9000.0

0 

 

 

9500.0

0 

 

 

36679.

32 

 

 

45000.

00 

 

 

50000.0

0 

 

1.3  Issuing 

country of 

origin 

certificate for 

handloom 

products. 

Nos.   
283 

 

283 

 

317 

 

317 

 

370 

 

370 

 

390 

 

390 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

deman

d 

 

12.4 By 2020, 

achieve the 

environmenta

lly sound 

management 

of chemicals 

and all 

12.4.1 

Number of 

parties to 

international 

multilateral 

environment

al 

1.1 set up 

ETP 
Nos. 7 4 - - - - 2 2 2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

3 
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 SDG goal 

and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implement 

targets 

Unit  

Target 

2016- 

2030 

Progre

ss 

(2016-

August

, 2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 
2020 2021 

total 

2016-

2021 
Target 

Progre

ss 

Targ

et 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

Targe

t 

Progre

ss 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

wastes 

throughout 

their life 

cycle, 

in accordance 

with agreed 

international 

frameworks, 

and 

significantly 

reduce their 

release 

to air, water 

and soil in 

order to 

minimize 

their adverse 

impacts on 

human health 

and the 

environment  

agreements 

on 

hazardous 

waste, and 

other 

chemicals 

that meet 

their 

commitment

s and 

obligations 

in 

transmitting 

information 

as 

required by 

each 

relevant 

agreement 

 

 

 

 

 

1.2 Budget 

allocation 

Tk. in 

Lac 
950.00 325.00  -  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

162.0

0 

 

 

162.0

0 

 

 

163.0

0 

 

 

163.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

650.0

0 

 

 

- 

 

300.00 
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Updated information about steps to be taken from 2020 to 2030  

 (A) Projects included in the ADP of 2019-2020 without allocation 

S.L 

no. 

Name of project  Investment 

cost 

( Tk. in Lac) 

 

Latest position 

1 Establishmen oft Bangladesh 

Handloom Board Complex at 

Mirpur, Dhaka. 

11617.00 

 

 The DPP has been sent to the Planning Commission through 

Ministry of Textile and Jute on 15.04.2019  for approval by ECNEC. 

 

2 Development of Marketing and 

production System of the 

Traditional Tangail Saree 

45000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up.  

3 Handloom Products 

Diversification 

4710.00 A cost logical meeting held on 23.06.2019 regarding this project in 

the Ministry of Textile and Jute.  

4 Establishment of Training Centre 

for the Development of Hoshiary 

Industry at Govindaganj, 

Gaibandha 

1000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up. 

5 Establishment of Display cum 

Sales Centre, Design Centre, 

Training Centre and Cloth 

Processing Centre for the 

Development of Jamdani Industry 

20000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up. 

6 Establishment of training centre, 

display cum sale centre, 

disbursement of microcredit 

programme for the development 

of socio-economic condition of  

tribal handloom weavers in 

chittagong hill tracts 

15000.00 The DPP of the project is going to be drawn up. 

 sub-total 97327.00  

 (B) New projects   

1 Establishment of Warehouse for 

the Handloom products.  

10000.00 

 
 

2 Establishment of display cum sale 

centres /Tant Hat for the 

Handloom products. 

20000.00 

 
 

3 Establishment of service centres 

and basic centres in the loom 

intensive areas.  

10000.00 

 
 

4 Establishment of Fashion Design 

Institute, Bancharampur, B-baria 

and Manda, Naogaon.  

10000.00 

 
  

5 Cultivation of phuti carpus and 

production of muslin. 

3000.00  

6 Introduce Diploma course in 

Rangpur, Syhlet and Bera, Pabna 

5000.00 

 

 

 Sub-total 58000.00  

 Total 155327.00  

 

 

Challenges: 

On going projects: 

 Smooth and timely implementation of projects. 

 Manpower will be created under revenue budget and appointed in due time.  

 Weavers are interested to take training and services. 

 

 

Future projects: 

 

 Projects will be approved in time. 

 Fund may be allocated in favour of these projects and fund will be released. 

 Projects will be implemented smoothly and timely. 

 No labour unrest and no political hazardous. 

 Manpower will be appointed in due time. 

 Weavers are interested to take facilities from Bangladesh Handloom Board. 
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Format: SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans 
 

SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

5.1 End all forms 

of 

discrimination 

against all 

women and girls 

everywhere 

5.1.1 

Whether or 

not legal 

frameworks 

are in place 

to 

promote, 

enforce and 

monitor 

equality and 

non-

discriminatio

n 

on the basis 

of sex 

 

Lead: 

MoWC

A 

LJD; 

LPAD; 

MoFA; 

MoHA; 

MoInd; 

MoLE; 

MoRA; 

MoTJ 

h) Gender 

equality, income 

inequality and 

social protection. 

- Female to male 

ratio in tertiary 

education to be 

raised from 

current 70 

percent to 100 

percent. 

- The ratio of 

literate female to 

male for age 

group 20-24 to 

be raised to 100 

percent from the 

current 86 

percent. 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 5 

training centtres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

 

3. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

 

4. Providing Working 

Capital 

Modernization of 

Handloom with a 

view to Development 

of Scio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

888.00 

 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

1580.00 

 

1.  Handloom 

Products 

Diversification

. 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

471.00 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

1. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

2. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

3. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

 Year 2016-17  

No. of trainees 

(male): 250 

No. of trainees 

(female): 150 

No. of training 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma in textile 

engineer: 80 

No. of Loanee (total): 

1373 

No. of Loanee 

(female): 70 

 

Year 2017-18  

No. of trainees 

(male): 108 

No. of trainees 

(female): 391 

No. of training 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma textile 

engineer: 84 

No. of Loanee (total): 

1039 

No. of Loanee 

(female): 164 

 

Year 2018-19  

No. of trainees 

(male): 108 

No. of trainees 

(female): 391 

No. of training 
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Ministri
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ey if needed 
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with 
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k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma textile 

engineer: 70 

No. of Loanee (total): 

930 

No. of Loanee 

(female): 214 

6.3 By 2030, 

improve water 

quality by 

reducing 

pollution, 

eliminating 

dumping and 

minimizing 

release of 

hazardous 

chemicals and 

materials, halving 

the 

proportion of 

untreated 

waste water and 

substantially 

increasing 

recycling and 

safe 

reuse globally 

 

6.3.1 

Proportion of 

wastewater 

safely treated 

Lead: 

LGD 

Co-

Lead: 

MoEF 

MoF; 

MoFA; 

MoInd; 

MoS; 

MoTJ; 

MoWR 

s) Water and 

Sanitation 

- Safe drinking 

water to be made 

available for all 

urban 

population. 

-Safe drinking 

water to be made 

available for all 

rural population. 

-E.T.P used to 

treat waste water 

that is produced 

as a by product 

of textile 

industrial 

activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive 

areas. 

2. Establishment of 

Sheikh Hasina 

Tant Palli (1st 

Phase) 

3. Establishment of  

Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, 

Jamalpur (1st 

Phase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888.00 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

7220.00 

1.  

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 

 

1. Establishment of  

more service 

centres in loom 

intensive areas. 

 Year 2015-16  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

 

Year 2016-17  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

 

Year 2017-18  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

Year 2018-19  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 
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7th FYP 
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ey if needed 
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k
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Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

8.2 Achieve 

higher levels of 

economic 

productivity 

through 

diversification, 

technological 

upgrading and 

innovation, 

including through 

a focus on high-

value added  

 

8.2.1 Annual 

growth rate 

of real 

GDP per 

employed 

person 

Lead: 

MoC; 

Co-

Lead: 

MoInd; 

Co-

Lead: 

MoA; 

BFID 

(BB); 

ICTD; 

MoE; 

MoEWOE

; 

MoFL; 

MoLE; 

MoST; 

MoTJ; 

SID 

a) Income and 

poverty 

- Attaining 

average real 

GDP growth of 

7.4% per year 

over the plan 

period. 

- Reduction in 

the head-count 

poverty ratio by 

6.2 percentage 

point. 

-Reduction in 

extreme poverty 

by about 4.0 

percentage point. 

-Creating good 

jobs for the large 

pool of under-

employed and 

new labor force 

entrants by 

increasing the 

share of 

employment in 

the 

manufacturing 

sector form 15 

percent to 20 

percent. 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

2. Establishment of 

5 training centtres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

3. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

4. Reviving The 

Technology of Muslin 

Yarn And Muslin 

Fabrics, The Golden 

Heritage of 

Bangladesh (1st 

phase) 

5. Modernization and 

Infrastructural 

Expansion of 

Bangladesh Handloom 

Education and 

Training Institute 

6. Providing Working 

Capital Modernization 

of Handloom with a 

888.00 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

1580.00 

 

 

 

 

 

7220.00 

1. Handloom 

Products 

Diversification 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

 

471.00 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

1. Establishment of 

Warehouse for the 

Handloom Product 

 

2. Establishment of 

more services 

centres. 

 

3.. Establishment of 

Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

for the handloom 

products. 

 

4.. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

5. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

 

6. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

 Handloom 

Production: 

Year 2016-17  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):16.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.20 

iii. Country of origin 

certificate given: 317 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar):799.14 

(source: EPB) 

Year 2017-18  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):17.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.29 

iii. Country of origin 

certificate given: 370 

iv. Value of exported 

home textile (million 
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Cost in 
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(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

view to Development 

of Socio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

7. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

services and 

training to the 

weavers. 

7. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

Dollar):878.68 

(source: EPB) 

Year 2018-19 

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand 

KG):34.918 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):4.21 

iii. Country of origin 

certificate given: 390 

 

9.2 Promote 

inclusive and 

sustainable 

industrialization 

and, by 2030, 

significantly 

raise industry’s 

share of 

employment and 

gross 

domestic product, 

in line with 

national 

circumstances, 

and 

double its share 

in least 

developed 

countries 

9.2.1 

Manufacturin

g value 

added as a 

proportion of 

GDP 

and per 

capita 

Lead: 

MoInd 

BFID 

(BB); FD; 

GED; 

ICTD; 

MoC; 

MoTJ; 

SID 

b) Sector 

Development 

- Increase the 

contribution of 

the 

manufacturing 

sector to 21% of 

GDP by FY20. 

-Substantial 

improvement of 

export to $54.1 

billion by FY20. 

-Achieving a 

Trade-GDP ratio 

of 50% by FY20. 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

2. Modernization and 

Infrastructural 

Expansion of 

Bangladesh 

Handloom Education 

and Training Institute 

3.Establishment of 5 

training centres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

4.Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

5. Providing Working 

Capital Modernization 

888.00 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

1580.00 

 

1.  Handloom 

Products 

Diversification

. 

2. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

471.00 

 

 

1200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment of 

Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

for the handloom 

products. 

 

2. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

3. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

 

4. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

 Handloom 

Production: 

 

Year 2016-17  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):16.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.20 

iii. Country of origin 

certificate given: 317 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 799.14 

(source: EPB) 

 

Year 2017-18  

 i. amount of yarn 

providing pre 
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Project Title and 
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Cost in 

BDT 
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Project Title 
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Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

of Handloom with a 

view to Development 

of Scio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

6. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

 

7220.00 

tracts. 

3. 

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

4. 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

5. 

Establishment 

of Training 

Centre for the 

Development 

of Hoshiary 

Industry at 

Govindaganj, 

Gaibandha. 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

100.00 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

 

5. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

 

weaving services 

(thousand KG):17.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.29 

iii. Country of origin 

certificate given: 370 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 878.68 

(source: EPB) 

Year 2018-19 

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand 

KG):34.918 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):4.21 

iii. Country of origin 

certificate given: 390 

 

9.4 By 2030, 

upgrade 

infrastructure and 

retrofit 

industries to 

make them 

sustainable, with 

increased 

resource-use 

efficiency and 

9.4 CO2 

emission per 

unit of  value  

added. 

Co-

Lead 

MOTJ 

 The growth 

strategies of the 

7th FYP are 

broad-based 

enough to 

emphasize 

eradicating 

proverty as well 

as sustained 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

 

3. Sheikh Hasina 

888.00 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

7220.00 

1. 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment of  

more service 

centres in loom 

intensive areas. 

Environmen

t Court Act 

2010; Brick 

Manufactur

e and Brick 

Kiln 

Installation 

Act in 2013; 

 

 

Year 2016-17  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

Year 2017-18  

wastes water 
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niii 
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7th FYP 
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On-going Project/Programme to 
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Requirement of New 

Project/Programme up to 
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beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat
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Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

greater adoption 

of clean and 

environmentally 

sound 

technologies and 

industrial 

processes, with 

all countries 

taking action in 

accordance 

with their 

respective 

capabilities 

economic 

growth while 

maintaining the 

healthy 

functionning the 

healthy 

functioning of 

the Earth's 

ecosystems 

 

 Incenti

vefor adoption of 

improved fuel 

use efficiency 

and energy 

conservation 

technology in 

industry; 

 Produc

e environment 

fridendly organic 

Bio-fertilizers, 

Bio-gas that will 

reduce fuel 

consumption, 

increase sugar 

cane production 

and also consider 

using molasses to 

produce 

alcohol/spirit. 

 DoE 

should have 

strong role as 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 CO2 

emission 

per unit of  

value  

added. 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

Year 2018-19  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  
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Cost in 
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Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

National 

Designated Entity 

(NDE) of 

International 

Climate 

Technology 

Centre and 

Network (CTCN) 

in order to 

facilitate transfer 

of climate and 

environment 

friendly 

technologies and 

know how to 

Bangladesh 

through CTCN. 

 Special 

emplasis should 

be given for 

extension 

services to 

disseminate 

newly developed 

technologies and 

building 

materials which 

will be 

agriculture and 

environment 

friendly, disaster 

resillient and 

affordable. 

 Resear
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Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 
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2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 
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with 

column8)ix R
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k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

ch and develop 

ent for innovation 

of environment 

friendly 

sustainable 

technology for 

the econoically 

constrained 

communites. 

 Harnes

sing technology 

and innovation to 

fast track 

development. 

 The 

productivity of 

both labour and 

capital can be 

raised through 

adoption of better 

technology and 

efficiency 

improvements. 

 Develo

pment women 

friendly 

technology and 

business 

environment. 
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-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

12.4 By 2020, 

achieve the 

environmentally 

sound 

management of 

chemicals and all 

wastes 

throughout their 

life cycle, 

in accordance 

with agreed 

international 

frameworks, and 

significantly 

reduce their 

release 

to air, water and 

soil in order to 

minimize their 

adverse impacts 

on 

human health and 

the environment  

12.4.1 

Number of 

parties to 

international 

multilateral 

environmenta

l agreements 

on 

hazardous 

waste, and 

other 

chemicals 

that meet 

their 

commitments 

and 

obligations in 

transmitting 

information 

as 

required by 

each relevant 

agreement 

Lead: 

MoEF 

LGD; 

MoA; 

MoHFW; 

MoInd; 

MoTJ 

i) Environmental 

Sustainability 

-Increase 

productive forest 

coverage to 20 

percent. 

- Improve air 

quality in Dhaka 

and other large 

cities and enact 

Clean Air Act. 

-E.T.P used to 

treat waste water 

that is produced 

as a by product 

of textile 

industrial 

activities.                                                                               

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 

Tant Palli (1st Phase) 

 

3. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

888.00 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

7220.00 

1. 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

 

4500.00 

  Year 2016-17  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

Year 2017-18 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

Year 2018-19 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

 

17.11 

Significantly 

increase 

the exports of 

developing 

countries, in 

17.11.1 

Developing 

countries’ 

and least 

developed 

countries’ 

Lead: 

MoC 

Co-

Lead: 

MoFA 

BFID 

(BB); 

IRD; 

MoTJ 

b) Sector 

Development 

- Increase the 

contribution of 

the 

manufacturing 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different loom 

intensive areas. 

 

888.00 

 

 

 

1. Handloom 

Products 

Diversification 

 

2.  

 

471.00 

 

 

 

2000.00 

1. Establishment of 

Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

 Value of exported 

Handloom products: 

Year 2016-17   

i. Country of origin 

certificate given: 317 
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SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

particular with a 

view to doubling 

the least 

developed 

countries’ share 

of 

global exports by 

2020 

share of 

global 

exports 

sector to 21% of 

GDP by FY20. 

-Substantial 

improvement of 

export to $54.1 

billion by FY20. 

-Achieving a 

Trade-GDP ratio 

of 50% by FY20. 

2. 

Establishment of 

5 training centtres 

in 5 basic centres, 

1 fashion design 

institute and 2 

market promotion 

centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

3. Establishment 

of Sheikh Hasina 

Tant Palli (1st 

Phase) 

4. Reviving The 

Technology of 

Muslin Yarn And 

Muslin Fabrics, 

The Golden 

Heritage of 

Bangladesh (1st 

phase) 

5. Modernization 

and Infrastructural 

Expansion of 

Bangladesh 

Handloom 

Education and 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

1580.00 

 

 

 

 

 

 

7220.00 

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

for the handloom 

products. 

 

2. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

3. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

4.  Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

5. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 799.14 

(source: EPB) 

 

Year 2017-18  

i. Country of origin 

certificate given: 370 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 878.68 

(source: EPB) 

 

Year 2018-19  

i. Country of origin 

certificate given: 390 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar) 
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SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

Training Institute 

6. Providing 

Working Capital 

Modernization of 

Handloom with a 

view to 

Development of 

Socio-economic 

Conditions of 

Handloom 

Weavers. 

7. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, 

Jamalpur (1
st
 

Phase) 
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                                                                                                                                                        ারণি-৯ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিায় এবং বাংাদেল তাঁত ববাদড ের মদে ২০২২-২৩ অর্ েবছদরর বাণ েক কম েম্পােন চুণি (APA) অনুযায়ী        ২০২২ পয েন্ত অজেন প্রণতদবেন 
 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০২২-২৩) 

       ২০২২ 

র্ যন্ত অর্যন 

অর্যন হওয়ার 

কথা  

(100/12×৩) 

অর্যকনর হার 

(%) 

(6/5×100) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎাদকন সহায়তা [১.১.১] তাঁততকদর উৎাতদত তাঁত বকস্ত্র বয়কনাত্তর 

সহায়তা প্রদান 
ককাটি তমটার ১০.০০ 4.00 1.45 25.00% 36.25% 

[১.১.২] তাঁততকদর তাঁত বকস্ত্র ব্যবহৃত সুতায় 

বয়নপূব য (সুতা টুইতি, মাকস যরাইতর্িং ও রিংকরণ) 

সহায়তা প্রদান 

ককতর্ ৫.০০ ২৫০০০ 8210 25.00% 32.84% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋণ তবতরণ ও আদায় [১.২.১] আদায়কৃত ঋণ লক্ষ্ টাকায় 3 350 89.04 

25.00% 

25.44% 

[১.২.2] ঋণপ্রাপ্ত সুতবধাক াগী পুরুষ 

সিংখ্যা 

3 1150 - - 

নারী 3 250 - - 

কমাট 6 1400 - - 

[1.2.4] ই-                              

             ঋণ     ণ 
সিংখ্যা 1 400 - 25.00% - 

[২.১] কাতরগতর তিক্ষ্া (বস্ত্র   

        প্রককৌিল/প্রযুতি) 

[২.১.১] উত্তীণ য তিকলামা-ইন-কটক্সটাইল তিতি 

তিক্ষ্াথী 
সিংখ্যা 5 80 - 25.00% - 

[২.২] তনব যাতচত তাঁততকদর প্রতিক্ষ্ণ [২.২.১] প্রতিক্ষ্ণপ্রাপ্ত তাঁতত পুরুষ 

সিংখ্যা 10 500 

14 

 

25.00% 

 

24.00% 

নারী 106 

কমাট 120 

[৩.১] তাঁত বকস্ত্রর রপ্তাতন সনদ প্রদান [৩.১.১] তনষ্পতত্তকৃত আকবদন % 3 ১০০% - 25.00% - 

[৩.২] কিক কহাল্ডারকদর সাকথ স ার 

মাধ্যকম বস্ত্র ব্যবসার সহকর্াতগতা 
[৩.২.১] কিক কহাল্ডারকদর সাকথ স া সিংখ্যা 3 12 1 25.00% 8.33% 

[৩.৩] বার্ার সম্প্রসারকণ  সহায়তা 

[৩.৩.১] তাঁত         আকয়ার্ন  সিংখ্যা 3 6 - 25.00% - 

[৩.৩.২] রপ্তাতনকারককদর সাকথ মত তবতনময় স া সিংখ্যা 3 4 - 25.00% - 

[৪.২]                          

                       

            

 

[৪.২.১] 300                         

                       

 

     3 100 - 

25.00% 

- 
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                                                                                                                                           ারণি-৯ চমান 

 

কায েক্রম কম েম্পােন সূচক একক কম েম্পােন 

সূচদকর মান 

ক্ষ্যমাত্রা  

(২০২২-

২৩) 

       ২০২২ 

পয েন্ত অজেন 

অজেন ওয়ার 

কর্া 

অজেদনর ার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

[৫.১] কায েকরী প্রার্ণমক তাঁণত 

ণমণত অণডটকরি 

[৫.১.১] অণডটকৃত প্রার্ণমক তাঁণত 

ণমণত 
ংখ্যা 2 250 23 25.00% 9.2% 

[৫.২]         

                    

[৫.২.১]               

 
ংখ্যা 2 15 2 25.00% 13.33% 

 

[৫.৩]         

                   

      

[৫.৩.১]                     

              
ংখ্যা 2 10 3 25.00% 30.00% 

 

[৫.৫]                 

                     

                       

                    

    । 

 

[৫.৫.১]               (       ) ংখ্যা 1 4 
0 

 
25.00% 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 



নরসিংদী রিংপুর সলট
বেড়া, 

পােনা

ক্ষ্যমাত্রা ৮০ -- -- --

অজজন ০ -- -- --

ক্ষ্যমাত্রা ৮০ -- -- --

অজজন ০ -- -- --

ক্ষ্যমাত্রা ৮০ -- -- --

অজজন 0 -- -- --

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ 120 120 200

অজজন 40 20 20 60

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ 120 120 200

অজজন -- -- -- --

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ 100 120 200

অজজন -- -- -- --

ক্ষ্যমাত্রা ৪ -- -- --

অজজন -- -- -- --

৭৩

কম জম্পাদন সূচক (performance 

Indicator)
একক (Unit)

োিংালদল তাঁত বোলড জর ালথ প্রসলক্ষ্ণ বকন্দ্রমূলর  ২০২২-২৩ অথ জেছলর ম্পাসদত োস জক কম জম্পাদন চুসির  

(বলেম্বর ২০২২  পয জন্ত) অগ্রগসত প্রসতলেদন

[২.২] সনে জাসচত 

তাঁসতলদর প্রসলক্ষ্ণ

[২.২.১] প্রসলক্ষ্ণ প্রাপ্ত  তাঁসত িংখ্যা

[২.২.২] প্রসলক্ষ্ণাথীর মূল্যায়ন পরীক্ষ্া 

গ্রণ
িংখ্যা

[২.২.৪] প্রসলক্ষ্ণপ্রাপ্তলদর ডাটালেজ 

প্রস্তুত ও িংরক্ষ্ণ
িংখ্যা

[২.২.৫] তাঁত গলেণা প্রসতলেদন িংখ্যা

কায জক্রম 

(Activities)
ক্ষ্যমাত্রা/ অজজন

অজজন

 ারসণ- ১০.১

[২.১] কাসরগসর 

সলক্ষ্া (েস্ত্র 

প্রলকৌল/প্রযুসি)

[২.১.১] সডললামা-ইন-বটক্সটাই সডসগ্র 

সলক্ষ্াথী
%

[২.১.২] সডললামা-ইন-বটক্সটাই 

সডসগ্রপ্রাপ্তলদর মূল্যায়ন
%

[২.১.৩] সডললামা-ইন-বটক্সটাই 

সডসগ্রপ্রাপ্তলদর ডাটালেজ প্রস্তুত ও 

িংরক্ষ্ণ

%



ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন

ক্ষ্যমাত্রা

অজজন
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ক্ষ্ সমটার

কম জম্পাদন সূচক (performance 

Indicator)

একক (Unit)

ক্ষ্ সমটার

ক্ষ্ সমটার

ক্ষ্ সমটার

সপগলমন্ট সপ্রসন্টিং চাজজ

[১.১.১0] লুপ স্টীম

[১.১.১1] ওয়াসলিং চাজজ

[১.১.১2] বেল্ট কযালন্ডাসরিং বো 

প্রদান

[১.১.১3] ক্লথ ইন্সলপকলন এন্ড বরাসিং

বাাংাদদল তাঁত ববাদড ের াদথ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ বকন্দ্র (ক্রক্রক্র), মাধবদী, নরক্রাংদী’র  ২০২২-২৩ াথ েবছদর ম্পাক্রদত বাক্র েক কম েম্পাদন চুক্রির                     

           (বদেম্বর ২০২২ য েন্ত) াগ্রগক্রত প্রক্রতদবদন

[১.১.9] ড্রাই সসন্ডার িংখ্যা

ক্ষ্ সমটার

[১.১.8] মাল জরাইসজিং াসভ জ ক্ষ্ সমটার

ক্ষ্ সমটার

15

4.09

110

5.95

1.2

15

4

0.46

1.5

০

20

1.2

20

0.5

4

0.79

8

0

10.24

5

0.58

4

5.21

120

1.7

60

5.72

0.12

90

4.2

8

0.19

[১.১.১৪] বোসডিং বো প্রদান

[১.১.১৫] প্রচার-প্রচারনা

60

14.18

15

2.57

20

আগষ্ট/২২  মা পয জন্ত 

অজজন

পূে জেতী জুাই/২২ মা পয জন্ত 

অজজন

0

15

১০.৪০

110

১৯.২০

১.২

০.৩৩

90

13.45

8

0.25

120

4.73

2.69

5

0

[১.১] তাঁত েস্ত্র 

উৎপাদলন ায়তা

ারক্রণ- ১০.২

কায জক্রম 

(Activities)

ক্ষ্যমাত্রা/ অজজন

[১.১.1] সনসজিং বো প্রদান

[১.১.2] সজগার  ওয়াসলিং এন্ড ডাইিং 

বো প্রদান

[১.১.৩] বজট  ওয়াসলিং এন্ড ডাইিং 

বো প্রদান

[১.১.4] াইলড্রা-এক্সট্রাসটিং বো প্রদান ক্ষ্ সমটার

[১.১.5] সপ্রসন্টিং বো প্রদান ক্ষ্ সমটার

[১.১.6] বস্টন্টাসরিং/ সেসনসলিং বো 

প্রদান
ক্ষ্ সমটার

[১.১.7] কযালন্ডাসরিং বো প্রদান

4.38

8

0

0.00

1.5

0

20

4

1.52



বকলন্দ্রর নাম কায জক্রম কম জম্পাদন 

সূচক

একক ক্ষ্যমাত্রা 

২০২২-২৩

২০২২-২৩ 

অথ জেছলর 

অজজলনর  

ার  

(বলেম্বর 

২০২২ 

পয জন্ত)

1 2 3 4 5 7

৭৫

[১.১.১] 

বয়নপূব ে ববা 

(টুইক্রটাং) এর 

মাধ্যদম 

উৎাক্রদত 

সুতার ক্ররমাণ

[১.১.১] 

বয়নপূব ে ববা 

(টুইক্রটাং) এর 

মাধ্যদম 

উৎাক্রদত 

সুতার ক্ররমাণ

25000

২০২২-২৩ অথ জেছলর অজজন 

(বলেম্বর  ২০২২ পয জন্ত) 

6

-

8210

বকসজ -

বকসজ 32.84%

বাাংাদদল তাঁত ববাদড ের মাঠ য োদয়র ০২ টি চালু াক্রভ েক্রাং বকদন্দ্রর ২০২২-২৩ াথ েবছদর বয়নপূব ে ববার মাধ্যদম 

তাঁত বস্ত্র উৎাদদন ায়তাকরণ াংিান্ত কায েম্পাদন সূচদকর (বদেম্বর ২০২২ য েন্ত) াগ্রগক্রত প্রক্রতদবদন

          ারসণ- ১০.৩

তাঁত বস্ত্র উৎাদদন বয়নপূব ে ববাাঃ

(১) টিএেস-

লাজাদপুর,       

সরাজগঞ্জ

(২) এএেস-

কুমারখাী,   

কুসষ্টয়া

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎাদদন ায়তা

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎাদদন ায়তা
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সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

             

১.  তবন  তভন 

 

তবনঃ   তিারী িাঁি খাি। 

 

তভনঃ িাঁতিদদয প্রতক্ষদেয ভাধ্যদভ সাগি দক্ষিা বৃতি, চরতি মূরধন সমাগান, গুনগি ভানম্পন্ন িাঁিফস্ত্র উৎাদন এফং ফাজাযজািকযদেয সুতফধা সৃতিয ভাধ্যদভ িাঁতিদদয অর্ থ-

াভাতজক ফমায  উন্নয়ন। 

 

২. প্রতিশ্রুি সফা মূ 
 

২.১ নাগতযক সফাঃ 

      -১১ 

 

                                                                     

             

            

        

                 

                        -      

 ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭  

১ িাঁি ণ্য যপ্তাতনদি কাতি ফ তযতজন 

নদত্র প্রদান। 

 

               

               

                     

                  

                 

অদফদন দত্রয াদর্ তনদনাি কাগজত্র জভা তদদি য়ঃ 

(১) তফডতিউতএভতফএ-এয সুাতয দত্রয মূরকত; 

(২) ক্রয়াদদ/এরত এয পদটাকত (ংতিি ব্াংক 

কভ থকিথা কর্তথক িযাতয়ি); 

(৩) আনবদয় এয মূরকত; 

(৪) EXP FORM এয পদটাকত; 

(৫) নমুনা কাড় (Swatche(s); 

 ৬                                 

(৭) যপ্তাতন ণ্য ্তচচাতরি িাঁদি উৎাতদি ভদভ থ সঘালো 

ত্র; 

 

ভাদকথটং াখা 

কাতি ফ 

তযতজন 

নদদত্রয জন্য 

তনধ থাতযি  তপ  

১৫০০/- (এক 

াজায      ) 

টাকা নগদ 

তযদাধদমাগ্য। 

 

দফ থাচ্চ ৭২ ঘন্টা  

নাভঃ জনাফ যিন চন্দ্র াা 

দতফঃ উ-ভাব্ফমাক (ভাদকথটং) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ 

আ-সভআরঃroton_bau@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:roton_bau@yahoo.com
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                        -      

 ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭  

২ সদীয়  অন্তজথাতিক সভরা/           

তনফতিি িাঁতি তভতিয দস্যবৃন্দদক 

ায়িা প্রদান । 

               

               

                     

                  

                 

ভাদকথটং াখা 

 

        

দফ থাচ্চ ৪৮ ঘন্টা 

৩                  

               

               

                     

                  

                 

১                          

২                                        

৩                 ৩             -      

৪       ১                                

         

 

                          

 

        

     

৯        

      

নাভঃ                   

দতফঃ                    

সভাফাআরঃ  ১৮১৯৮৫ ৬৬১ 

আ-সভআরঃ  gm.scr@bhb.gov.bd 

 

৪                             

               

               

                     

                  

                 

১                          

২            

৩                                

৪                                       

৫                                        

৬                              

৭  ২                         

 

                          

        
     

৯            

৫  

িাঁ    িাঁি ম্পদকথ িথ্য প্রদান 

 

িাঁ    িাঁি ম্পদকথ িথ্য 

                  

       

 

           জনংদমাগ      

 

        

২০ (তফ) 

কাম থতদফ 

নাভঃ         :           

দতফঃ জনংদমাগ কভ থকিথা 

সপানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 
 

mailto:pro@bhb.gov.bd
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                        -      

 ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭  

৬  

                          

        

                     

                    

                       

                  

                  

                    

                     

             

                 

                  

                  

               

 

                : ১              

২                                 

৩                           

৪               

৫                                            

 

         :             

 

 

       

 

 

 

             

           

          ১৫ 

          

              

              

    

 

নাভঃ                   

দতফঃ                      

            
 

সভাফাআরঃ  ১৮১৯৮৫ ৬৬১ 

আ-সভআরঃ  gm.scr@bhb.gov.bd 

 

৭ 

    

                               

                   

                   -

                  

                   -                             ৭                           

                 -          

               

        ২-৫৫ ১২৭৬৭ 

          ১৮৪৮৩৮৯৬   

 -       mi75.bhb@gmail.com 

৭                                   

        

                   -

                  

                   -                          

           -

      

            

 ৭                           

                 -          

               

        ২-৫৫ ১২৭৬৭ 

          ১৮৪৮৩৮৯৬   

 -       mi75.bhb@gmail.com 
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২.২ প্রাতিষ্ঠাতনক সফাঃ 
 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সফাদড থয াংগঠতনক কাঠাদভা নুদভাদন, দ সৃতি, দ 

মায়ী,দ ংযক্ষে, দ তফলুপ্ত, নতুন দ ন্তর্ভ থিকযে 

ংক্রান্ত । 

ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয প্রতফধানভারা  

যকাতয তফতধ তফধাদনয অদরাদক 

প্রদমাজয নয়         

 

প্র্তচাফ ায়ায 

য ৩০ তদন 

নাভঃ                   

দতফঃকাযী তযচারক (ংমান) 

         ০১৯১২৬৯০২৩২ 

      ৫৫ ১১৯৩৭ 

আ-সভআরঃ 

establishment.bhb@gmail.com 

 

২ সফাদড থয কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয তনদয়াগতফতধ প্রেয়ন, 

তযফিথন, তযফধ থন  ংদাধদনয প্র্তচাফ সপ্রযে ংক্রান্ত 

মাফিীয় প্রাতনক কাম থাফরী। 

ঐ প্রদমাজয নয়         

 

প্র্তচাফ ায়ায 

য ৩০ তদন 

৩ সফাদড থয কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয তনদয়াগ, দদান্নতি প্রদান। ঐ প্রতফধানভারায 

তবতিদি 

        প্র্তচাফ ায়ায 

য ৩০ তদন 

৪ ংদদয মায়ী কতভট এফং প্রদনািয সপ্রযে ঐ ভন্ত্রোরদয়য তনদদ থদ         দত্র উদেতখি 

ভদয়য ভদধ্য 

৫ ভন্ত্রোরদয়য তফতবন্ন প্রতিদফদন সপ্রযে ঐ ভন্ত্রোরদয়য তনদদ থদ         দত্র উদেতখি 

ভদয়য ভদধ্য 

৬ ভাতক, ত্রত্রভাতক, ফাতল থক প্রতিদফদন সপ্রযে ঐ ভন্ত্রোরদয়য তনদদ থদ         দত্র উদেতখি  

ভদয়য ভদধ্য 

৭ ল থদ বা, ভন্বয় বা, ভাঠ ম থাদয়য মায়ী কতভটয বায 

অদয়াজন  কাম থতফফযেী প্রস্তুিকযে 

ঐ প্রদমাজয নয়         তনধ থাতযি 

ভদয়য ভদধ্য 

৮ প্রচায  তফজ্ঞান ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয াতফ থক কাম থক্রভ 

ম্পতকথি তফলদয় গেভা সভ প্রচায  

তফজ্ঞাদনয জন্য সচয়াযম্যান ভদাদদয়য 

নুদভাদদনক্রদভ জনংদমাগ াখায 

ভাধ্যদভ তফতবন্ন তপ্রন্ট  আদরকট্রতনক্স 

তভতডয়ায় প্রকা কযা য়। 

প্রদমাজয নয়         ০৩ (তিন) 

কাম থতদফ 

নাভঃ         :           

দতফঃ জনংদমাগ কভ থকিথা 

       : ১৯৯৯৯৪২১৩৮ 

সপানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: 

emdadulhaque.bhb.@gmail.com 

৯ ভানফ ম্পদ উন্নয়নঃ িাঁতিদদযদক তফতবন্ন সট্রদড প্রতক্ষে 

প্রদাদনয জন্য উন্নয়ন প্রকদেয তডতত প্রেয়ন  ফা্তচফায়ন 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় 

 

        প্রদমাজয নয় নাভঃ সভাঃ অআয়ুফ অরী 

দতফঃপ্রধান (তয      ফা্তচ    ) 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:emdadulhaque.bhb.@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

১০ তফতবন্ন ম্প্রাযেমূরক সফা প্রদান; সমভন, ফয়নপূফ থ এফং 

ফয়দনািয তফতবন্ন সফা প্রদাদনয রদক্ষয উন্নয়ন প্রকদেয 

তডতত প্রেয়ন  ফা্তচফায়ন 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয়         প্রদমাজয নয় সপানঃ ৫৫ ১২৭৬৯ 

        ১৭১৮ ২ ৪৪৬ 

আ-সভআরঃ ayub.bhb@gmail.com 

১১                                            

                      

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয়         প্রদমাজয নয় 

১২ যকাদযয তফতবন্ন স্বে, ভধ্য  দীঘ থ সভয়াদী তযকেনায 

াদর্ ংগতি সযদখ িাঁি সফাদড থয তফতবন্ন তযকেনা মর্া 

দাতযদ্র তফদভাচন সকৌরত্র, ঞ্চফাতল থক তযকেনা  

সপ্রতক্ষি তযকেনা প্রেয়ন কযা। 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয়         ১০ দি ১৫ 

কাম থতদফ 

১৩ ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূতচ/ংদাতধি ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূতচয 

প্র্তচাফ সপ্রযে 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয়         ০৭ কাম থতদফ 

১৪ সফা/ণ্য াভগ্রী ক্রদয়য রদক্ষয ততঅয ২০০৮ নুমায়ী 

যাতয নগদ মূদল্য ক্রদয়য ব্ফমা গ্রন। 

চাতদা প্রাতপ্তয য ফাজায মাচাআ কতভট 

কর্তথক দয তনধ থাযন পূফ থক  ক্রয় কযি 

যফযাদয ব্ফমা গ্রন। 

ক্রয় াখা নগদ মূদল্য/কাম থাদদ 

জাতযয সপ্রতক্ষদি তফর 

প্রতক্রয়া কযন। 

১০ তদন  

নাভঃ                      

দতফঃ        (ক্রয়) 

সভাফাআর: ০১৭১৭২৭৬২৯৩ 

আ-সভআর: 

bazlur.rahmanbhb@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

নাভঃ                      

দতফঃ        (ক্রয়) 

সভাফাআর: ০১৭১৭২৭৬২৯৩ 

আ-সভআর: 

১৫ ততঅয ২০০৮ নুমায়ী ৩.০০ রক্ষ টাকা ম থন্ত সফা/ণ্য 

ক্রদয়য সক্ষদত্র অযএপতকউ  িতিদি প্রাপ্ত দযত্র মূদয 

অদরাদক মর্ামর্ কর্তথদক্ষয নুদভাদন াদদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় ব্ফমা  গ্রে । 

সফাদড থয দাপ্ততযক কাদজ ব্ফাদযয 

তনতভি কর তফবাগ/াখায চাতদাকৃি 

ভারাভার ক্রদয়য রদক্ষয ততঅয 

নুমায়ী  দয়ফ াআট  তফতবন্ন  

প্রতিষ্ঠাদনয সনাট সফাদড থ তফজ্ঞতপ্ত জাযী 

কযিঃ তফতবন্ন যফযাকাযী প্রতিষ্ঠান 

সর্দক দযত্র অফান পূফ থক  দযত্র 

প্র্তচাফ  উন্মুি কযন  কতভটয ভাধ্যদভ 

সখারা, তুরনামূরক প্রতিদফদন কাম থত্র  

ত্রিযী  পূফ থক সটন্ডায মূল্যায়ন কতভটয  

বা অফান কযিঃবায তিান্ত 

নুমায়ী কাম থাদদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ  

যফযাকৃি ভারাভার সফাদড থয বান্ডাদয 

জভা প্রদাদনয ব্ফমা গ্রে। 

 

ক্রয় াখা কাম থাদদ        

দাতখরকৃি তফর 

প্রতক্রয়াকযদেয ভাধ্যদভ 

২১ সর্দক ৩০ তদন 

mailto:ayub.bhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

১৬ ততঅয,২০০৮  নুমায়ী ৩,০০ রক্ষ টাকায তধক সফা/ 

ণ্য াভগ্রী ক্রদয়য সক্ষদত্র তত্রকায় তফজ্ঞতপ্ত প্রকাদয ব্ফমা 

গ্রে  এফং  দযত্র প্রাতপ্তয  য মর্ামর্ কর্তথ দক্ষয 

নুদভাদন াদদক্ষ প্রদয়াজনীয় ব্ফমা গ্রে। 

সফাদড থয দাপ্ততযক কাদজ ব্ফাদযয 

তনতভি কর তফবাগ/াখায চাতদাকৃি 

ভারাভার ক্রদয়য রদক্ষয ততঅয এয 

অদরাদক দয়ফাআট  তত্রকায় 

তফজ্ঞতপ্ত প্রকাদয য উন্মুি দযত্র 

তদদফ তনধ থাতযি ভদয়য ভদধ্য প্রাপ্ত 

দযত্র মূ দযত্র প্র্তচাফ   

উন্মুিকযে কতভটয ভাধ্যদভ সখারা, 

তুরনামূরক প্রতিদফদন কাম থত্র ত্রিযী  

পূফ থক সটন্ডায মূল্যায়ন কতভটয বা  

অফান কযি বায তিান্ত নুমায়ী 

কাম থাদদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ যফযাকৃি 

ভারাভার সফাদড থয বান্ডাদয জভা প্রদাদনয 

ব্ফমা গ্রন। 

ক্রয় াখা কাম থাদদ জাযী   

দাতখরকৃি তফর 

প্রতক্রয়াকযদেয ভাধ্যদভ 

৩০ সর্দক ৪৫ 

তদন 

bazlur.rahmanbhb@gmail.com 

 

 

১৭ সফাদড থয ংতিি তফবাদগয চাতদায   তক্ষদি 

ততঅয,২০০৮ নুমায়ী অন্তজথাতিক সটন্ডায অফাদনয 

ব্ফমা গ্রে। 

সফাদড থয ংতিি তফবাদগয চাতদায 

সপ্রতক্ষদি ততঅয নুমায়ী দয়ফ াআট 

 তত্রকায় তফজ্ঞতপ্তয ভাধ্যদভ তফতবন্ন 

অন্তজথাতিক প্রতিষ্ঠান সর্দক  দযত্র 

অফান পূফকথ তনধ থাতযি ভদয়য ভদধ্য 

প্রাপ্ত দযত্র মূ  দযত্র প্র্তচাফ  

উন্মুিকযন  কতভটয ভাধ্যদভ সখারা, 

তুরনামূরক প্রতিদফদন  কাম থত্র ত্রিযী  

পূফ থক সটন্ডায মূল্যায়ন কতভটয বা  

অফানকযিঃ বায তিান্ত নুমায়ী 

কাম থাদদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ যফযাকৃি 

ভারাভার ংগ্র কযিঃ সফাদড থয বান্ডাদয 

জভা প্রদাদনয  ব্ফমা গ্রে। 

ক্রয় াখা কাম থাদদ জাযী   

দাতখরকৃি তফর 

প্রতক্রয়াকযদেয ভাধ্যদভ 

৪৫ সর্দক ৬০ 

তদন 

১৮ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয প্রধান কাম থারদয়য ০৫ (াঁচ) ট 

তফবাগ  এয অিাধীন ভাঠ ম থাদয়য 

সকন্দ্র/প্রতিষ্ঠানমূদয াতফ থক কভ থকাদন্ডয িথ্য ংগ্র কদয 

           নাভঃ সভা              

দতফঃ প্রধান  (তযফীক্ষে  মূল্যায়ন) 

(            ) 

mailto:bazlur.rahmanbhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

তননফতে থি প্রতিদফদন প্রস্ত্িিকযেঃ 

(ক) ভাতক ব্ফমানা িথ্য প্রতিদফদন; 

(খ) ফাতল থক ব্ফমানা িথ্য প্রতিদফদন। 

সপানঃ ৫৮১৫২৪৬২ 

       ১৭৩৬২৯৭৮৭  

আ-সভআরঃ 

issa.ac.bhb@gmail.com 

 

 

 

১৯ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয উৎাদন ংতিি প্রতিষ্ঠানমূদয 

উৎাদন এফং প্রতক্ষদেয উয তবতি কদয ‘‘াযপযদভন্স 

উাি’’ ভাতক তবতিদি প্রেয়নকযে। 

           

২০ ফাংরাদদ িাঁি সফাড থ কর্তথক ফা্তচফাতয়ি “িাঁিীদদয জন্য 

ক্ষুদ্রঋে কভ থসূচী’’ এয অিায় ভাঠ ম থাদয়য ৩০ ট 

সফতক সন্টাদযয ভাধ্যদভ িাঁিীদদয ভাদঝ ফাংরাদদ কৃতল 

ব্াংক  যাজাী কৃতল উন্নয়ন ব্াংদকয মানীয় াখায 

ভাধ্যদভ ঋে ফযাদ্দ, ভঞ্জুযী, তফিযে  অদায় ংক্রান্ত 

িথ্যাফরীয তবতিদি প্রতিভাদ প্রতিদফদন প্রেয়নকযে। 

           

২১ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয উৎাদন ংতিি প্রতিষ্ঠানমূদয 

উৎাদদনয উয তবতি কদয তি-ভাতক মূল্যায়ন প্রতিদফদন 

প্রেয়নকযে। 

           

২২ তনযীক্ষা অতি তনষ্পতিয রদক্ষয ফাঁিাদফা’য দক্ষ জফাফ। 

 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তনযীক্ষা প্রতিদফদদনয 

অদরাদক 

        ৭ (াি) 

কাম থতদফ 

জনাফ সুকুভায চন্দ্র াা 

               

সপান-৮১২৬ ৮৪ 

সর-  ১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email:chief.accounts@bhb.gov.bd 

 

 

২৩ অতি তভভাংায রদক্ষয 

তি-ক্ষীয় বা। 

 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তনযীক্ষা প্রতিদফদদনয 

অদরাদক 

        ৭ (াি) 

কাম থতদফ 

২৪ অতি তভভাংায রদক্ষয 

তত্র-ক্ষীয় বা। 

 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তনযীক্ষা প্রতিদফদদনয 

অদরাদক 

        ৭ (াি) 

কাম থতদফ 

 

তফ.দ্র. : 

 ১। যকাতয সম সকান প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন দমাগী ংমা, সফাপ্রদানকাযী প্রতিষ্ঠাদনয অিাধীন তধদপ্তয/ংমা এফং দাপ্ততযকবাদফ ম্পিৃ সদত/তফদদত সফযকাতয প্রতিষ্ঠানদক প্রদি সফা। 

উদাাযেঃ ফাদজট ফযাদ্দ/তফবাজন, র্ থ ছাড়, ভিাভি গ্রে। 
 

২। সফাগ্রেকাযী সফযকাতয প্রতিষ্ঠান end user না দর র্ফা সকান চুতিয অিায় প্রদি সফা প্রাতিষ্ঠাতনক সফায ন্তর্ভ থি দফ। উদাযেঃ তফটঅযত এয তনকট সর্দক ব্ান্ডউআডর্ ক্রয়। 
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২.৩ বযন্তযীে সফাঃ 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সফাদড থয কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয বযন্তযীে  ত্রফদদতক প্রতক্ষে 

এফং ফতঃ ফাংরাদদ ছুট  ভ্রভে ংক্রান্ত। 

ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয 

প্রতফধানভারা  যকাতয তফতধ 

তফধাদনয অদরাদক 

প্রদমাজয নয়         প্র্তচাফ ায়ায য 

৩০ তদন 

নাভঃ                   

দতফ: কাযী তযচারক (ংমান) 

 

         ০১৯১২৬৯০২৩২ 

      ৫৫ ১১৯৩৭ 

আ-সভআরঃ establishment.bhb@gmail.com 

 

২ সফাদড থয কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয তফরুদি শৃঙ্খরাজতনি কাম থক্রভ গ্রে, 

তফবাগীয় ভাভরা  অতর ংক্রান্ত মাফিীয় কাম থাফরী। 

ঐ প্রদমাজয নয়         প্র্তচাফ ায়ায য 

৩০ তদন 

৩ সফাদড থয কাদজয ায়ক গ্রন্থাতদ যফযাদয ভাধ্যদভ সফা প্রদান  

াতফ থক িথ্যাতদ ংযক্ষে 

সফাদড থয কর কভ থকিথা  

কভ থচাযীদদয প্রদয়াজনীয় ফআ-ত্র, 

প্রতত্রকা, ম্যাগাতজন  াভতয়কী 

াতফ থক িথ্যাতদ যফযা  

সফাদড থয িথ্যাতদ ংযক্ষে কযা। 

প্রদমাজয নয় যকায তনধ থাতযি 

মূদল্য তত্রকায় প্রকা 

প্রতিতনয়ি নাভঃ         :           

দতফঃ জনংদমাগ কভ থকিথা 

        :  ১৯৯৯৯৪২১৩৮ 

E-mail: 

emdadulhaque.bhb@gmail.com 
 

৪ সফাদড থয ধীনম তফতবন্ন কাম থারয়  আন্সটটউদটয কভ থকিথা, 

কভ থচাযীদদয ফদরী  ন্যান্য মাফিীয় কাম থাফরী 

ফাংরাদদ িাঁি সফাড থ অআন ২০১৩ 

এফং ফাংরাদদ িাঁি সফাড থ কভ থচাযী 

চাকুযী প্রতফধানভারা ২০১১ নুমায়ী 

সফা প্রদান কযা দয় র্াদক। 

ফািাঁদফা কভ থচাযী 

াখা 

        প্র্তচাফ ায়ায য 

১৫ তদন 

নাভঃ              

দফী : কাযী        (কভ থ) 

        : 01762391137 

     :৫৫ ১১৯৩৮ 

E-mail: shamimaudit@gmail.com 

 

 

 

 
 

৫ সফাদড থয কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয তদরকন সগ্রড, দক্ষিাীভা 

তিক্রভ, টাআভ সের, আনতক্রদভন্ট  তফতবন্ন প্রকায ছুট ভঞ্জুযী 

ংক্রান্ত মাফিীয় কাম থাফতর 

 

--- 

 

--- 

        অদফদনত্র/প্র

্তচাফ ায়ায 

য ১৫ তদন 

৬ সফাদড থয ধীনম কর কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয ফাতল থক সগানীয় 

নুদফদন ংগ্র  ংযক্ষদেয মাফিীয় কাম থাফরী 

 

--- 

 

--- 

        দাতখদরয য 

০৭ তদন 

৭ সফাদড থয ফযপ্রাপ্ত কভ থকিথা  কভ থচাযীদদয সদনা-ানা তযদাধ 

ংক্রান্ত মাফিীয় কাম থাফরী 

 

--- 

 

--- 

 

        

অদফদনত্র 

ায়ায য ৩০ 

তদন 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:emdadulhaque.bhb@gmail.com
mailto:shamimaudit@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

৮ সপ্রলদন সফাদড থয মায়ী কর কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয ভাতক সফিন 

বািাতদয তফর, ফদকয়া তফর, ভ্রভেব্য় তফর, উৎফ বািায তফর, 

িাতন্ততফদনাদন, সভাটয কায, সভাটয াআদকর, কতম্পউটায তগ্রভ তফর 

মাফিীয় তফর ত্রিযী কদয তফর াদয য প্রাদকয তনকট সচক ্তচান্তয 

কযা। 

নতর্দি তফর মূ উত্থাতি 

য়ায য মর্ামর্ কিথক্ষ 

কর্তথক নুদভাতদি দর সফা 

মূ প্রদান কযা য়। 

তফর, বাউচায, 

কযা 

সভদভা,চারান, 

প্রভােক 

কাগজত্রাতদ, 

নুদভাতদি সনাট 

ীট। 

ভাতক সফিন বািায 

াদয দাতখরকৃি তফর 

নুমায়ী 

(নুদভাতদি)। 

সচক, তডতড, ট ট, 

নগদ, স-ড থায 

আিযাতদয ভাধ্যদভ। 

ভাতক সফিন 

বািাতদ তফদরয 

সক্ষদত্র ৬-৮ তদন 

ন্যান্য সক্ষদত্র 

র্ থ ফযাদ্দ প্রাতপ্ত 

াদদক্ষ ১৫ 

তদন। 

সুকুভায চন্দ্র াা 

প্রধান তাফ যক্ষক 

সপান-৮১২৬০৮৪ 

সর- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

৯ সফাদড থয মায়ী কর কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয ভাতক সফিন বািাতদয 

তফর, ফদকয়া সফিন, ভ্রভে বািা, ততএপ/তজতএপ তগ্রভ, 

দাতয়ত্ব বািা, ম্মানী বািা, উৎফ বািা গৃ তনভ থাে, সভাটয 

কায, সভাটয াআদকর তগ্রভ ম্পতকথি মাফিীয় তফর প্রস্তুি কদয 

তফর াদয য ানাতদ তযদাধ তনতিি কযা। 

 

 

ঐ 

 

ঐ 

যকাযী প্রজ্ঞান, 

স-সের 

তনদদ থতকা, 

আিযাতদ। 

 

 

ঐ 

ভাতক সফিন 

বািাতদ তফদরয 

সক্ষদত্র ৭-৮ তদন, 

তফতবন্ন তগ্রদভয 

সক্ষদত্র প্রচতরি 

িতি  ন্যান্য 

সক্ষদত্র র্ থ ফযাদ্দ 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ ১৫ 

তদন। 

১০ সফাদড থয মায়ী কর কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয সফিন  জািীয় সফিন 

সের/টাআভ সের/তদরকন সগ্রডদের  দদান্নতি সফিন তনধ থাযে। 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

জািীয় সফিন 

সেদরয সক্ষদত্র 

তপ অদদ 

প্রাতপ্তয ১৫ তদন 

ন্যান্য সক্ষদত্র ৭ 

তদন। 

১১ সপ্রলদে তনদয়াতজি কভ থকিথাবৃন্দ কর্তথক গৃীি তফতবন্ন প্রকায তগ্রভ 

কিথে  যকাযী অফান ম্পতকথি কিথদেয িাতরকা ত্রিযী কদয 

প্রিযয়ন প্রদান তএ তপ দি না দাফীত্র ংগ্র কযা। 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

৮-১০ তদন। 

১২ সফাদড থয কর কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয ফযজনীি এককারীন ১২ 

ভাদয ছুট নগদায়ন তফর মাফিীয়  ানা তযদাধ কযা। 

ঐ ঐ ঐ ৮-১০ তদন। 

১৩ তফতবন্ন প্রকায তফর/দাফী তযদাধ (গ্যা, াতন, তফদ্যযৎ তফর  

ক্রয়াদদ ন্যান্য দাফীমূ) 

ঐ তফর, বাউচায, 

প্রভােক, 

প্রদয়াজনীয় 

দাতখরকৃি তফর 

মাচাআপূফ থক নতর্ 

উমান  

৫-১      

mailto:skumar1717@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

কাগজত্র, 

নুদভাতদি 

সনাটীট 

নুদভাদনক্রদভ 

সচক/তডতড/দ-

ড থায/নগদদ 

তযদাধ 
১৪ ভাঠ ম থাদয়য সকদন্দ্র র্ থ মানান্তয সকদন্দ্রয তনয়ন্ত্রেকাযী তফবাগ 

কর্তথক সুাতয প্রাপ্ত চাতদা নতর্ 

নুদভাদনক্রদভ ংতিি সকদন্দ্রয 

তাদফ র্ থ মানান্তয কযা য়। 

      

      /      

   ,           

        

      , 

             

            /    

              

         

           

             

                

       

৫-১০ তদন 

১৫ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয যাজস্বর্ভি মানফান সু  বাদফ তযচারনা 

 যক্ষোদফক্ষদেয মাফিীয় কাম থাফরী। 

চাতদা ত্র  নুমায়ী প্রদমাজয নয় যকায কর্তথক 

তনধ থাতযি াদয 

মর্ামর্ 

কর্তথদক্ষয 

নুদভাদন প্রাতপ্ত 

াদদক্ষ 

নাভঃ                          

দতফঃ                (    ) 

          ১৭৩৩২৫৫৫৯৮ 

সপানঃ ৫৫ ১৩৭৯৮ 

 

email :arif.bmahmud@gmail.com 

 

 

১৬ তপ যক্ষোদফক্ষে  তনযািা ংক্রান্ত কাম থাফরী। সফাদড থয তনজস্ব তনযািা প্রযীয 

ভাধ্যদভ যক্ষোদফক্ষন  

তনযািা প্রদান 

প্রদমাজয নয়         াফ থক্ষতেক 

১৭ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয  প্রধান কাম থারদয়য ক্রয়কৃি তফতবন্ন 

সিনাযী ভারাভার ংযক্ষে  তফিযদেয মাফিীয় কাম থাফরী। 

তফবাগ/াখায চাতদা নুমায়ী প্রদমাজয নয়         প্রাপ্যিা 

নুমায়ী 

১৮ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয  প্রধান কাম থারদয়য মাফিীয় আউটতরট তফর 

ংগ্র  ভয়ভি তযদাদধয কাম থাফরী। 

তফর প্রাতপ্ত াদদক্ষ প্রদমাজয নয়         মাফিীয় 

আউটতরট তফর 

ায়ায য 

০৭ (াি) 

তদদনয ভদধ্য 

তযদাধ 

১৯ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয মাফিীয় তচঠিত্র গ্রে কযা  তফিযদেয 

কর কাম থাতদ 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ প্রদমাজয নয়         কর তচঠিত্র 

প্রাতপ্তয য 

mailto:arif.bmahmud@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

িাৎক্ষতেকবাদফ 

২০ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয  প্রধান কাম থারদয়য সটতরদপান, আন্টাযকভ 

 আন্টাযদনট যক্ষোদফক্ষে  তফর তযদাধ ংক্রান্ত কর 

কাম থাফরী। 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ প্রদমাজয নয়         তফর প্রাতপ্তয য 

০৭ (াি) তদন 

২১ ভাঠ ম থাদয়য তফতবন্ন সকদন্দ্র সভযাভি/যক্ষনাদফক্ষে ংক্রান্ত কাদজয 

প্রাক্করন 

তরতখি প্রদমাজয নয়         ০৭ তদন নাভঃ আতজঃ সভাঃ াদাকাতুর ফাতয 

দতফঃতনফ থাী প্রদকৌরী 

সপানঃ ৯১৩৮০১৩ 

আ-সভআরঃ xen@bhb.gov.bd 

 

২২ সফাদড থয তফতবন্ন প্রকদেয চরভান পূিথকাজ  তফতবন্ন সকদন্দ্রয 

তফদ্যভান মানা মূদয উয সটকতনকযার প্রতিদফদন প্রেয়ন 

তরতখি প্রদমাজয নয়         ০৭ তদন 

২৩ সফাদড থয দাপ্ততযক কাম থাতদ ম্পাদদনয  উদদ্দদে সফা/ন্য াভগ্রী 

ক্রদয়য ব্ফমা গ্রে। 

সফাদড থয কভ থকিথা/ কভ থচাযীয 

দাপ্ততযক ব্ফাদযয তনতভি 

চাতদাকৃি ভারাভার ক্রদয়য রদক্ষয 

ফাজায দয মাচাআ কতভট কর্তথক দয 

তনরুেকযিঃ ক্রদয়য ব্ফমা গ্রে। 

ক্রয় াখা যাতয নগদ মূদল্য/ 

কাম থাদদ জাযীয 

সপ্রতক্ষদি দাতখরকৃি 

তফর প্রতক্রয়াকযদনয 

ভাধ্যদভ 

স্বে ভদয় নাভঃ                      

দতফঃ        (ক্রয়) 

সভাফাআর: ০১৭১৭২৭৬২৯৩ 

আ-সভআর: 

bazlur.rahmanbhb@gmail.com 

২৪ সফাদড থয কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয সফিন-বািা  ন্যান্য কর তফর 

ংক্রান্ত বযন্তযীন তনযীক্ষা। 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তাফ তফবাগ দি 

প্রাতপ্ত 

        ১০ (দ) 

কাম থতদফ 

সুকুভায চন্দ্র াা 

প্রধান তাফ যক্ষক 

সপান-৮১২৬০৮৪ 

সর- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

২৫ সফাদড থয কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয টাআভদের/তদরকন সগ্রড সের 

ফা্তচফায়ন  দদান্নতি ংক্রান্ত বযন্তযীন তনযীক্ষা। 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তাফ তফবাগ দি 

প্রাতপ্ত 

        ১৫ (দনয) 

কাম থতদফ 

২৬ সফাদড থয কভ থকিথা/কভ থচাযীদদয ফযজতনি ১২ ভাদয ছুটয 

নগদায়ন ংক্রান্ত ানাতদ ংক্রান্ত বযন্তযীন তনযীক্ষা। 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তাফ তফবাগ দি 

প্রাতপ্ত 

        ১৫ (দনয) 

কাম থতদফ 

২৭ চূড়ান্ত ানায তফলদয় সপ্রতযি নতর্য তডট অতিয ংতিিিা 

মাচাআ। 

প্রাতপ্ত াদদক্ষ তাফ তফবাগ দি 

প্রাতপ্ত 

        ৩০ (তত্র) 

কাম থতদফ 

২৮ ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয অিাধীন তফতবন্ন 

তফবাগ/দকন্দ্র/প্রকেমূদয কাম থক্রভ মূল্যায়ন। 

          

 

 নাভঃ সভা              

দতফঃ প্রধান  (তযফীক্ষে  মূল্যায়ন) 

(            ) 

সপানঃ ৫৮১৫২৪৬২ 

       ১৭৩৬২৯৭৮৭  

আ-সভআরঃ issa.ac.bhb.@gmail.com 

mailto:xen@bhb.gov.bd
mailto:bazlur.rahmanbhb@gmail.com
mailto:skumar1717@gmail.com
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ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয                 

১.  তবন  তভন 

 

তবনঃ   তিারী িাঁি খাি। 

 

তভনঃ িাঁতিদদয প্রতক্ষদেয ভাধ্যদভ সাগি দক্ষিা বৃতি, চরতি মূরধন সমাগান, গুনগি ভানম্পন্ন িাঁিফস্ত্র উৎাদন এফং ফাজাযজািকযদেয সুতফধা সৃতিয ভাধ্যদভ িাঁতিদদয অর্ থ-

াভাতজক ফমায  উন্নয়ন। 

 

২.১              

 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তমান সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, 

সপান নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িাঁতিদদয জন্য ক্ষুদ্রঋে / 

চরতি মূরধন যফযা 

কাম থক্রভ 

[ ১. ঋে অদফদনত্র প্রতক্রয়াকযে, ঋে  

তফিযে  অদাদয়য সক্ষদত্র সফতক সন্টাদযয 

তরয়াদজাঁ তপায  তপল্ড  াযবাআজাযগে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত; 

 

২. সফতক সন্টায দি প্রাপ্ত ঋে 

অদফদনত্র সফাদড থয তভতি, ঋে  অদায় 

(এতঅয) নুতফবাগ কর্তথক  মাচাআ-ফাছাআ 

কদয নুদভাদদনয জন্য     উমান; 
 

৩. তভতি  ফাজাযজািকযে তফবাগ  দি 

ঋদেয অদফদনত্র উমান কযা দর, 

ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয সচয়াযম্যান কর্তথক 

নুদভাদন। ] 

ক) ঋদেয অদফদনদত্রয াদর্ তনদনাি কাগজত্র 

জভা তদদি য় : 

১. গ্রু স্বীকৃতি দত্রয কত; 

২. জািীয় তযচয় দত্রয পদটাকত; 

৩. ৩ (তিন) কত াদাট থ াআদজয  ছতফ। 
 

খ) ঋে অদফদনত্র ংক্রান্ত কাগজত্র সফতক 

সন্টায দি যফযা কযা য়। 

 

        :                   

 

        

 ১. িাঁতিয তনকট সর্দক 

ঋে অদফদনত্র প্রাতপ্তয 

১৫ (দনয) তদদনয ভদধ্য 

কাম থক্রভ ম্পাদন কদয 

 ঋে প্রদান; 

 

২. ঋে গ্রতিাদক সকান 

ম থাদয়আ প্রধান 

কাম থারদয় অায 

প্রদয়াজন য় না। 

 

নাভঃ ....... 

দফীঃ তরয়াদজাঁ তপায 

ংতিি সফতক সন্টায। 
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ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয অিায়              (       ,     ,      ;     ,      ) 

১.  তবন  তভন 

 

তবনঃ   তিারী িাঁি খাি। 
 

তভনঃ িাঁতিদদয প্রতক্ষদেয ভাধ্যদভ সাগি দক্ষিা বৃতি, চরতি মূরধন সমাগান, গুনগি ভানম্পন্ন িাঁিফস্ত্র উৎাদন এফং ফাজাযজািকযদেয সুতফধা সৃতিয ভাধ্যদভ িাঁতিদদয অর্ থ -াভাতজক 

ফমায  উন্নয়ন। 

২.১             : 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রতক্ষে কাম থক্রভঃ 

 (১)  প্রতক্ষে কাম থক্রভঃ 

(ক) বুনন  ফাজাযজািকযে 

(খ) এএ িাঁদি ফয়ন 

(গ) ডতফ জযাকাড থ িাঁদি ফয়ন 

(ঘ) সুিা যংকযে 

(ঙ) িক  ফাটক তপ্রতন্টং 

(চ) টাআ এন্ড ডাআ 

(ছ) স্ক্রীন তপ্রতন্টং 

(জ) ব্য় তনরুন  

ফাজাযজািকযে 

ঝ) সুিা যংকযে  বুনন 

ঞ) সটক্সটাআর তপ্রতন্টং 

ফাংরাদদ িাঁি সফাদড থয 

অিাধীন নযতংদী, তদরট  

যংপুয প্রতক্ষে সকন্দ্র এফং সফড়া, 

াফনায় প্রতক্ষে উদকন্দ্র মূদ 

ন্যযনিভ ১৮ ফছয ফয়দয িাঁতি 

এফং িাঁতি তযফাদযয দস্য 

(পুরুল  ভতরা), মাদদয ন্যযনিভ 

তক্ষাগি সমাগ্যিা ৮ভ সিতে 

া িাযা ফািাঁদফায সফতক 

সন্টায মূদয ভাধ্যদভ অদফদন 

কযদি াযদফন। 

 

                

      

              

 

        

 

 

                ১ 

    

ফাংরাদদ িাঁি তক্ষা প্রতক্ষে আনতিটউট, নযতংদী। 

দতফঃ ধ্যক্ষ 

সপান নম্বয-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সভাফাআরঃ  ১৭১৫৬৬১৩৫২ 

িাঁি প্রতক্ষে সকন্দ্র, তদরট 

নাভঃ জনাফ প্রতিবা ভজুভদায 

দতফঃ প্রতক্ষক 

সভাফাআরঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ 

আ-সভআর-protiva.majumder.bhb@gmail.com 

িাঁি প্রতক্ষে সকন্দ্র, যংপুয 

নাভঃ      তনরীভা যকায 

দতফঃ প্রতক্ষক 

সভাফাআরঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ 

আ-সভআর-nilima.sarker705@gmail.com 

িাঁি প্রতক্ষে উদকন্দ্র, াফনা। 

নাভঃ      সভা: অাদ্যর আরাভ 

দতফঃ প্রতক্ষক, 

সপান নং-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

সভাফাআরঃ ০১৭৩৪৯৪৪৭৯৪ 

আ-সভআর-asadadesk35@gmail.com 

mailto:ই-মেইল-protiva.majumder.bhb@gmail.com
mailto:ই-মেইল-nilima.sarker705@gmail.com
mailto:ই-মেইল-asadadesk35@gmail.com
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ফাংরাদদ িাঁি তক্ষা               ,         

১.  তবন  তভন 

 

তবনঃ   তিারী িাঁি খাি। 

 

তভনঃ িাঁতিদদয প্রতক্ষদেয ভাধ্যদভ সাগি দক্ষিা বৃতি, চরতি মূরধন সমাগান, গুনগি ভানম্পন্ন িাঁিফস্ত্র উৎাদন এফং ফাজাযজািকযদেয সুতফধা সৃতিয ভাধ্যদভ িাঁতিদদয অর্ থ-

াভাতজক ফমায  উন্নয়ন। 

২.১             : 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ িতি সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয 

 আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (২)  একাদডতভক কাম থক্রভঃ 

(ক) ০৪ ফছয সভয়াদী 

তডদলাভা-আন-সটক্সটাআর 

আতজতনয়াতযং। অন 

ংখ্যা-১৫০ (     

    )  

 

                      

                      

                

 

                      

                        

                

 

                   

                        

             

 

                            

              তপ। 

 

 

                            

              ভয়ীভা। 

 

 

দতফঃ ধ্যক্ষ 

                          

       ,          

সপান নম্বয-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সভাফাআরঃ 

আ-সভআর- 

 

 
 ( )                  

                     

         =৫  (    ) 

 

                      

                      

                

 

                      

                        

                

 

                   

                        

             

 

                            

              তপ। 

 

                            

              ভয়ীভা। 

 

 ( ) ৪ (   )            

                  

                 

    -৪ +৪ =৮ (   ) 

                 

                   

               

                 

                   

                    

         

                                 

তপ। 

 

                                 

ভয়ীভা। 

 

 

mailto:ই-মেইল-matiar.rahman.bheti@gmail.com
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ক্লর্ প্রদতং সন্টায (      )       ,         

১.  তবন  তভন 

 

তবনঃ   তিারী িাঁি খাি। 

 

তভনঃ িাঁতিদদয প্রতক্ষদেয ভাধ্যদভ সাগি দক্ষিা বৃতি, চরতি মূরধন সমাগান, গুনগি ভানম্পন্ন িাঁিফস্ত্র উৎাদন এফং ফাজাযজািকযদেয সুতফধা সৃতিয ভাধ্যদভ িাঁতিদদয অর্ থ-

াভাতজক ফমায  উন্নয়ন। 

 

২.১             : 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িতি 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ 

িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তজগায সধারাআ/যংকযে (তরদয়িায, ডাদয়ট,সরান, 

তনদর্টক এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

         

          

       

 

িাঁতিদদয তরতখি অদফদন/চাতদা 

প্রাতপ্তমানঃ ফস্ত্র প্রতক্রয়াকযে সকন্দ্র 

(ততত) ভাধফদী, নযতংদী। 

প্রতি গজ ০.৭০ টাকা 

এফং নগদ 

চারাদনয 

ক্রভানুাদয 

১ভাদয ভদধ্য। 

 

নাভঃ                    

দতফঃ ঃ ভাব্ফমাক (      ) 

ফস্ত্র প্রতক্রয়াকযে সকন্দ্র 

(ততত) ভাধফদী, নযতংদী 

          ১৯১৪৪৪ ৭   

আ- সভআর- cpc.bhb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাভঃ                    

তজগায সধারাআ/যংকযে  সিন্টায তপতনতং প্যাদকজ 

াতব থ (তরদয়িায, ডাদয়ট, সরান, তনদর্টক এফং 

নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৪৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

তজগায সধারাআ/যংকযে (তরদয়িায অ্তচকয, িয  

গযদ কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৮০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

তজগায সধারাআ/যংকযে  সিন্টায তপতনতং প্যাদকজ 

াতব থ(তরদয়িায অ্তচয, িয  গযদ কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৫৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

তজগায সধারাআ/যংকযে/ তিতচং/ ায-ক্সাআড (াদা  

পদায়াআট টত, স্পান, তরকটন এফং নুরু 

কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৭  টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

তজগায সধারাআ/ যংকযে/তিতচং/ায-ক্সাআড  সিন্টায 

তপতনতং প্যাদকজ াতব থ (াদা  পদায়াআট টত, 

স্পান, তরকটন এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.২৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িতি 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ 

িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

তজগায সধারাআ/ যংকযে/ তিতচং/ায-ক্সাআড (কারাতযং টত, 

স্পান, তরকটন,সুতি সভাটা অ্তচয, াট থং এফং নুরু 

কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.১০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ দতফঃ ঃ ভাব্ফমাক (      ) 

ফস্ত্র প্রতক্রয়াকযে সকন্দ্র 

(ততত) ভাধফদী, নযতংদী 

          ১৯১৪৪৪ ৭   

আ- সভআর- cpc.bhb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাভঃ                    

দতফঃ ঃ ভাব্ফমাক (      ) 

ফস্ত্র প্রতক্রয়াকযে সকন্দ্র 

(ততত) ভাধফদী, নযতংদী 

          ১৯১৪৪৪ ৭   

তজগায সধারাআ/ যংকযে/ তিতচং/ায-ক্সাআড  সিন্টায 

তপতনতং প্যাদকজ াতব থ (কারাতযং টত, স্পান, 

তরকটন,সুতি সভাটা অ্তচয, াট থং  এফং নুরু কাদড়য 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.১৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

তজগায সধারাআ/ যংকযে/ তিতচং/ায-ক্সাআড (সুতি 

২০×২০; ৩০×৩০; সভাটা টুআর এফং নুরু কাদড়য 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৭০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সজট সধারাআ/যংকযে (তরদয়িায, ডাদয়ট,সরান, অ্তচয, 

গযদ, িয, তনদর্টক এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৩০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সজট সধারাআ/যংকযে  সিন্টায তপতনতং প্যাদকজ 

াতব থ (তরদয়িায, ডাদয়ট,সরান, অ্তচয, গযদ, িয, 

তনদর্টক এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.১০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সজট সধারাআ/যংকযে (টত, স্পান, সুতি,তরকটন এফং 

নুরু ভধ্যভ সভাটা  কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৯  টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সজট সধারাআ/যংকযে  সিন্টায তপতনতং প্যাদকজ 

াতব থ ( টত, স্পান, সুতি, তরকটন এফং নুরু ভধ্যভ 

সভাটা  কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.৯০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং (তরদয়িায, ডাদয়ট,সরান, তনদর্টক 

এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৯  টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং (তরদয়িায অ্তচয, িয  গযদ 

কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.   টাকা ঐ 

সিন্টায তপতনতং (াদা  পদায়াআট টত, স্পান, 

তরকটন এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১. ৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং(কারাতযং টত, স্পান, তরকটন,সুতি 

সভাটা অ্তচয, াট থং  এফং নুরু কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.২৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িতি 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ 

িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সিন্টায তপতনতং (৪৮ আতঞ্চফয এয আদিথ টত, স্পান, 

সুতি,তরকটন এফং নুরু ভধ্যভ সভাটা  কাদড়য জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.৩৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ আ- সভআর- cpc.bhb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাভঃ                    

দতফঃ ঃ ভাব্ফমাক (      ) 

ফস্ত্র প্রতক্রয়াকযে সকন্দ্র 

(ততত) ভাধফদী, নযতংদী 

          ১৯১৪৪৪ ৭   

আ- সভআর- cpc.bhb@gmail.com 

সিন্টায তপতনতং(সুতি ৩০×৩০কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ২.৬৫ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং (সুতি ২০×২০; কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ৩.২০ টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং ( সভাটা টুআর কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ৩.২  টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

সিন্টায তপতনতং (নীট/সগতজয কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ১.১  টাকা এফং নগদ ঐ 

কযাদরন্ডায াতব থ(কর কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৩  টাকা এফং নগদ ঐ 

ততজং াতব থ ( ৪৮ আতঞ্চ ফয ম থন্ত) ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৫  টাকা এফং নগদ ঐ 

ততজংাতব থ ( ৪৮ আতঞ্চ ফয এয উদিথ) ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৭৫ টাকা এফং নগদ ঐ 

তপ্রতন্টং াতব থ ( কর কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ৩.৩  টাকা এফং নগদ ঐ 

াআদরা-এক্সট্রাতটং (কর কাদড়য জন্য) ঐ ঐ প্রতি গজ ০.০৭ টাকা এফং নগদ ঐ 

K) 

১ 

Wªvqvi wmwjÛvi mvwf©m t 

Wªvqvi wmwjÛvi (mKj Kvc‡oi Rb¨) 

         

          

       

ঐ প্রতি গজ 0.35 টাকা 

এফং নগদ 

ঐ 

L) 

১ 

†ivjvi gv‡m©ivBwRs mvwf©m t 

48 BwÂ eni ch©šÍ mywZ/mywZ Av Í̄i/mywZ ‡gvUv Av Í̄i/ 

jyw½/ccwjb/f‡qj/ mywZ40х40 KvD‡›Ui D‡×© Ges Abyiæc 

Kvc‡oi Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ  0.80 টাকা এফং নগদ ঐ 

২ 48 BwÂ en‡ii D‡×© mywZ/mywZ Av Í̄i/mywZ ‡gvUv 

Av Í̄i/jyw½/ccwjb/f‡qj/mywZ 40х40 KvD‡›Ui D‡×© Ges 

Abyiæc Kvc‡oi Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ 0.75 টাকা এফং নগদ ঐ 

৩ 48 BwÂ eni ch©šÍ 20х20/UzBj/wmwUs Ges Abyiæc 

Kvc‡oi Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ  1.00 টাকা এফং নগদ ঐ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িতি 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ 

িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ 48 BwÂ en‡ii D‡×© 20х20/UzBj/wmwUs Ges Abyiæc 

Kvc‡oi Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ  1.10 টাকা এফং নগদ ঐ 

৫ 48 BwÂ eni ch©šÍ 30х30/40х40 Ges Abyiæc Kvc‡oi 

Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ 0.85 টাকা এফং নগদ ঐ 

৬ 48 BwÂ en‡ii D‡×© 30х30/40х40 Ges Abyiæc Kvc‡oi 

Rb¨| 

ঐ ঐ প্রতি গজ 1.00 টাকা এফং নগদ ঐ 

M) 

১ 

wcÖw›Us mvwf©m t 

†ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ eni 

ch©šÍ 7х7 n‡Z 20х20 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ  9.35 টাকা এফং নগদ ঐ 

২ †ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ en‡ii 

D‡aŸ© 7х7 n‡Z 20х20 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW 

Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 10.75 টাকা এফং নগদ ঐ 

৩ †ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ eni 

ch©šÍ 30х30 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 8.75 টাকা এফং নগদ ঐ 

৪ †ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ en‡ii 

D‡aŸ© 30х30 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 9.90 টাকা এফং নগদ ঐ 

৫ †ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ eni ch©šÍ 

30х30 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 7.05 টাকা এফং নগদ ঐ 

 

৬ 

†ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ en‡ii 

D‡aŸ© 30х30 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 8.15  টাকা এফং নগদ ঐ 

৭ †ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ eni ch©šÍ 

40х40 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ  7.00 টাকা এফং নগদ ঐ 

৮ †ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ en‡ii 

D‡aŸ© 40х40 †h †Kvb I‡fb KUb/‡cø‡ÛW Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ  8.20 টাকা এফং নগদ ঐ 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িতি 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং তযদাধ 

িতি 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ †ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf/wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 

BwÂ eni ch©šÍ 30х30/40х40 †h †Kvb I‡fb wfmKm 

Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 7.50 টাকা এফং নগদ ঐ 

১০ †ivUvwi wcÖw›Us wi-G¨vKwUf/wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 

BwÂ en‡ii D‡aŸ© 30х30/40х40 †h †Kvb I‡fb wfmKm 

Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ  8.60টাকা এফং নগদ ঐ 

১১ †ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ eni ch©šÍ 

†h †Kvb bxU Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 3.00  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১২ †ivUvwi wcÖw›Us wcM‡g›U c¨v‡KR mvwf©m (48 BwÂ en‡ii 

D‡aŸ© †h †Kvb bxU Kvco) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 3.50  টাকাএফং নগদ ঐ 

১৩ N)  jyyc w÷gvi mvwf©m t 

jyc w÷gvi (48 BwÂ eni ch©šÍ mKj Kvc‡oi Rb¨) 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ 0.50  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১৪ jyc w÷gvi (48 BwÂ en‡ii D‡×© mKj Kvc‡oi Rb¨) ঐ ঐ প্রতি গজ  0.70  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১৫ O) Iqvwmsmn Wªvqvi mvwf©m t 

Iqvwmsmn  Wªvqvi (48 BwÂ eni ch©šÍ mKj Kvc‡oi Rb¨)| 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ 0.65  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১৬ Iqvwmsmn  Wªvqvi (48 BwÂ en‡ii D‡×©  mKj Kvc‡oi 

Rb¨)| 

ঐ ঐ প্রতি গজ  0.80  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১৭ P) K¬_ BÝ‡cKkb GÛ †ivwjs Ges K¬_ †dvwìs mvwf©m t 

K¬_ BÝ‡cKkb GÛ †ivwjsÑ(mKj Kvc‡oi Rb¨) 

ঐ ঐ প্রতি গজ 0.08  টাকা এফং 

নগদ 

ঐ 

১৮ K¬_ †dvwìs Ñ (mKj Kvc‡oi Rb¨) | ঐ ঐ প্রতি গজ 0.10 টাকা এফং নগদ ঐ 

 
 

তফ.দ্র. : নাগতযকগেদক যাতয প্রদি সফা। সফযকাতয প্রতিষ্ঠানদক প্রদি সফা মতদ নাগতযকগেদক প্রদি সফায নুরূ য় িদফ সট নাগতযক সফা তদদফ ন্তর্ভ থি দফ। উদাাযেঃ ম্পতি সযতজদেন, সট্রড রাআদন্স। 
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                        (টএপত), াজাদপুয, তযাজগজ 

২.১             : 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতপ্তমান 

সফায মূল্য এফং 

তযদাধ িতি 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ K¨v‡jÛvwis              

             

 

িাঁতিদদয তরতখি অদফদন/চাতদা 

প্রাতপ্তমানঃ ‡U•UvBj d¨vwmwjwUR 

†m›Uvi (wUGdwm), 

kvnRv`cyi,wmivRMÄ 

 

তনধ থাতযি মূদল্য চারাদনয ক্রভানুাদয ১ভাদয 

ভদধ্য। 

নাভঃ         :             

দতফঃ ভাব্ফমাক 

                        

(টএপত), াজাদপুয, তযাজগজঃ 

          ১৭৩৪৯৮৮৭৯৪ 

আ- সভআর-  
 

াতব থদ এযান্ড পযাততরটজ সন্টায (এএপত) কুভাযখারী 

২.১             : 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তমান সফায মূল্য এফং তযদাধ িতি সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকিথা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয  

আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ UzBw÷s mvwf©wms                    

       

 

িাঁতিদদয তরতখি অদফদন/চাতদা 

প্রাতপ্তমানঃ mvwf©‡mm G¨vÛ d¨vwmwjwUR 

†m›Uvi (GmGdwm), KzgviLvjx,        

 

তনধ থাতযি মূদল্য চারাদনয ক্রভানুাদয 

১ভাদয ভদধ্য। 

নাভঃ         :              

দতফঃ কাযী ভাব্ফমাক (দাতয়ত্ব প্রাপ্ত) 

াতব থদ এযান্ড পযাততরটজ সন্টায 

(এএপত) কুভাযখারী 

          ১৮৩৬১ ৯৯৮৯ 

আ- সভআর- 

mahadi16.hasan@gmail.com 

K¨v‡jÛvwis 

 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
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তাঁত শলল্পের উর সংখ্যাশিশিক তথ্য (শিশিএস কর্তকৃ শরচাশত তাঁত শুমাশর, ২০১৮ নুযায়ী) 

সারশি- ১৩ 
 

ক্রশমক নং শিিরি সমগ্র িাংাল্পেল 

১। তাঁল্পতর সংখ্যা 2,90,282 

২। 

তাঁল্পতর ধরি (সংখ্যায়) 
ক) শট ৭১,968 
খ) শচিরঞ্জন/ল্পসশম ল্পটাল্পমটিক  75,518 
গ) বিনারশস ৩,৮২২ 

ঘ) জামোশন ১০,০৫৩ 

ঙ) বকামর তাঁত 1,19,381 
চ) বেম 5,454 

ছ)       ২৮৫ 

চ) াওয়ার লুম  3,801 

         2,90,282টি 
৩। হস্তচাশত তাঁত ইউশনল্পটর সংখ্যা 1,16,117 

৪। 

মাশকানাধীন ইউশনটসমূল্পহর সংখ্যা 
ক) ব্যশিগত/শরিাল্পরর শনজস্ব 1,15,132 
খ) ংলীোশর  746 
গ) সমিায়/তাঁশত সশমশত/ন্যান্য 239 

৫। 

চালু িস্থায়  তাঁল্পতর সংখ্যা 
ক) চালু তাঁল্পতর সংখ্যা 1,91,723 

খ) বমাট চালু তাঁল্পতর লতকরা শহসাি 66.05% 
৬। ইউশনট প্রশত গড় তাঁল্পতর সংখ্যা 2.5০ 

৭। 

চালু তাঁল্পতর শহসািঃ 
ক) শট 48,302 

খ) শচিরঞ্জন/ বসশম ল্পটাল্পমটিক 47,869 

গ) বিনারশস 3,118 

ঘ) জামোশন 7,071 

ঙ) বকামর তাঁত 77,578 

চ) বেম 4,115 

ছ)       ২৪০ 

জ) াওয়ার লুম 3,430 

             1,91,723টি 
৮। িন্ধ তাঁল্পতর সংখ্যা 98,559টি 

৯। 

ইউশনটসমূল্পহর সংগঠনভূি সেল্পের লতকরা শহসাি: 
ক) শনজস্ব/শরিারভূি 99.2% 
খ) ংলীোশর    0.6% 
গ) তাঁশত সশমশতর সেে     ০.১% 
ঘ) সমিায় সশমশতর সেে    ০.১% 

১০। 
সুতা ব্যিহার (াউন্ড)  
ক) সাপ্তাশহক সুতা ব্যিহাল্পরর শরমাি 17.17 ক্ষ াউন্ড 
খ) মাশসক সুতা ব্যিহাল্পরর শরমাি 68.69 ক্ষ াউন্ড 
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ারণি- ১৩ চমান 

 

১১। 
মাণক গড় সুতা ব্যবার (াউন্ড) : 
ক) প্রণত  আউণনটে   ৬৩.৬০ াউন্ড 
খ) প্রণত চালু তাঁটত ৩৮.৫০ াউন্ড 

১২। মাণক সুতার প্রট াজন ১৪৪.০৬ ক্ষ াউন্ড 

১৩। 
মাণক গড় সুতার প্রট াজন (াউন্ড) 
ক) প্রণত  আউণনটে  133.৪০ াউন্ড 
খ) প্রণত চালু তাঁটত ৮০.৮০ াউন্ড 

১৪। 
 বস্ত্র উৎাদন (ণমোর) 
ক) মাট ৩৯২.৫৭ ক্ষ ণমোর 
খ) বৎটর ৪৭৪৭.৪১ ক্ষ ণমোর 

১৫। 
মাণক গড় বস্ত্র উৎাদন (ণমোর)  
ক) প্রণত  আউণনটে  ৩৩৮ ণমোর 
খ) প্রণত চালু তাঁটত ২০৫ ণমোর 

১৬। 

তাঁণত প্রতযক্ষভাটব জণড়ত মমাে জনংখ্যা 
৯,০০,০০০ জন 

ক) প্রতযক্ষভাটব জণড়ত তাঁণতর ংখ্যা ৩,১৬,৩১৫ জন 
) ণরবাটরর দস্যঃ  
১) মমাে 2,09,849 জন 
২) পুরু 64,489 জন 
৩) মণা 1,45,360 জন 
অ) ভাড়া শ্রণমকঃ  
১) মমাে 1,06,466 জন 
২) পুরু 75,556 জন 
৩) মণা 30,910 জন 

১৭। প্রণত চালু তাঁটত গড় জনব 1.65  জন 

১৮। 
গড় ণবণনট াগ (োকা) 
ক) প্রণত  আউণনটে  84,994 টাকা 
খ) প্রণত চালু তাঁটত 33,999 টাকা 

১৯। 
গড় মূধন (োকা) 
ক) প্রণত  আউণনটে  4,611 টাকা 
খ) প্রণত  তাঁটত 

2,792 টাকা 
২০। মমাে উৎাদন মূল্য 4688.3 মকাটি োকা 

২১। 
মমাে উৎাদটনর মূল্য (োকা) : 
ক) প্রণত  আউণনটে  4,03,757 োকা 
খ) প্রণত চালু তাঁটত 2,44,535 োকা 

২২। মমাে মূল্য ংটযাজন (ণমণ ন োকা) : 2269.7 মকাটি োকা 

২৩। 
গড় মমাে মূল্য ংটযাজন (োকা) : 
ক) প্রণত  আউণনটে  1,95,470 োকা 
খ) প্রণত চালু তাঁটত 1,18,384 োকা 
গ) শ্রণমক প্রণত   71,754 োকা 

২৪। মদটলর বাণ িক বস্ত্র চাণদা ১৭০ মকাটি ণমোর 
২৫। তাঁত ণলল্প টত বছটর উৎাণদত কাটড়র ণরমাি ৪৭.৪৭৪ মকাটি ণমোর 
২৬। তাঁত ণলল্প দ্বারা মদটলর বাণ িক বস্ত্র চাণদা পূরি প্রা  ২৮% 

 


