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হস্তচাবলত তাঁত বশল্প বাাংলাদেদশর িব ডবৃহৎ কুটির বশল্প। জাতীয় অর্ ডনীবতদত তাঁত বশদল্পর ভূবমকা অপবরিীম। ২০০৩ 

িাদলর তাঁত শুমাবর অনুযায়ী বেদশর অভযন্তরীণ বস্ত্র চাবহোর ৪০% তাঁত বশল্প বযাগান বেদয় র্াদক। এ বশদল্পর বাৎিবরক 

উৎপােদনর পবরমাণ ৬৮.৭০ বকাটি বমটার। জাতীয় অর্ ডনীবতদত মূল্য িাংদযাজদনর বেক বেদয় তাঁত বশল্প খাদতর অবোন 

১,২২৭.০০ বকাটি টাকারও বববশ। এ বশদল্প প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব প্রায় ১৫ লক্ষ বলাক বনদয়াবজত রদয়দে। ফদল 

কম ডিাংস্থাদনর বেক বেদয় এর স্থান কৃবি ও গাদম ডন্টি বশদল্পর পদরই তৃতীয় বৃহত্তম এবাং গ্রামীণ কম ডিাংস্থাদনর বক্ষদে কৃবির 

পদর বিতীয় বৃহত্তম। গ্রামীণ কম ডিাংস্থান সৃবিদত এবাং মবহলাদের আত্মকম ডিাংস্থাদনর বক্ষদে তাঁত বশদল্পর ভূবমকা অনন্য। 

২০০৩ িাদল বেশব্যাপী পবরচাবলত তাঁত শুমাবর অনুযায়ী বেদশ ববদ্যমান ১,৮৩,৫১২ টি তাঁত ইউবনদট বমাট হস্তচাবলত 

তাঁদতর িাংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি। তন্মদে চালু তাঁদতর িাংখ্যা ৩,১১,৮৫১ টি এবাং বন্ধ তাঁদতর িাংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ টি। ২০০৩ 

িাদলর পর আর বকান শুমাবর অনুবিত না হদলও বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বর্দক প্রকাবশত বাবি ডক ব্যবস্থাপনা তথ্য 

প্রবতদবেদন তাঁত বশদল্পর তথ্য, এ বশদল্পর িাবব ডক কম ডকান্ড এবাং বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অধীদন পবরচাবলত প্রকল্প এবাং 

প্রবতিানিমূদহর কায ডক্রদমর বববরণ িবিদবশ করা হদয়দে। প্রবতদবেদন িবিদববশত তথ্য তাঁত বশদল্পর উিয়দন ভববষ্যৎ 

কায ডক্রম গ্রহদণ িহায়ক হদব। 
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২.১  তাঁত বশদল্পর মাদনািয়দন ববগত ১৯৭২ িাল বর্দকই বাাংলাদেদশ প্রাবতিাবনক উদদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। জাবতর বপতা 

বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান তাঁদতর উিয়দন বেদলন গভীরভাদব আগ্রহী। অবশ্য তখন িমবায় িবমবত, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও 

কুটির বশল্প িাংস্থা প্রভৃবত প্রবতিাদনর উপর এ োবয়ত্ব অপ ডণ করা হয়। বকন্তু এ প্রাবতিাবনক উদদ্যাগ বতমন িফল না 

হওয়ায় লক্ষয অজডদন ইবতবাচক পবরবতডদনর জন্য নতুন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়। বেদশর লক্ষ লক্ষ গবরব ও বনাঃস্ব তাঁত 

বশল্পীদের স্ব-বপশায় বনদয়াবজত বরদখ তাঁদের বনয়বমত প্রদয়াজনীয় উপকরণ ও বিবা িরবরাদহর ব্যবস্থা কদর, উপযুক্ত 

প্রবশক্ষণ প্রোন ও আধুবনক লাগিই প্রযুবক্ত ব্যবহাদরর মােদম বপশাগত েক্ষতা ও উৎপােন বৃবি বনবিত করা এবাং 

উৎপাবেত দ্রব্য িামগ্রীর সুিু বাজারজাতকরদণ িহায়তা োন ও তাঁদের আর্ ড-িামাবজক উিয়ন ত্বরাবিত করার লদক্ষয 

প্রর্ম পঞ্চবাবি ডকী পবরকল্পনায় প্রেত্ত গুরুত্বানুিাদর ১৯৭৭ িাদল ৬৩ নাং অোদেশ বদল বাাংলাদেশ হযান্ডলুম ববার্ ড 

(বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড-বাতাঁদবা) গঠিত হয়। পরবতীদত বাাংলাদেশ জাতীয় িাংিদে ২০১৩ িদনর ৬৪ নাং আইন অনুিাদর 

Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রবহত কদর বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড পুনগ ডঠিত হয়। 

 

২.২  ববাদর্ ডর িাবব ডক কায ডক্রম পবরচালনার জন্য ০৫ টি ববভাগ রদয়দে। যর্াাঃ (১) পবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন, (২) অর্ ড ও 

বহিাব, (৩) িবমবত ও বাজারজাতকরণ, (৪) পবরচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ, (৫) প্রশািন ববভাগ। বচয়ারম্যান ববাদর্ ডর বনব ডাহী 

কম ডকতডা, তাঁর অধীদন যুগ্মিবচব পেময ডাোর ০৪ জন িাব ডক্ষবণক িেস্য ও উপ-িবচব পেময ডাোর ০১ জন িবচব রদয়দেন। 

প্রদতযক িেদস্যর উপর একটি কদর ববভাদগর োবয়ত্ব ন্যস্ত রদয়দে। প্রশািদনর োবয়দত্ব রদয়দেন িবচব। এোড়া ববাদর্ ডর 

বচয়ারম্যান, িাব ডক্ষবণক িেস্য, ববাদর্ ডর িবচব ও ১০ জন খন্ডকালীন িেদস্যর িমিদয় একটি পবরচালনা পি ডে (ববার্ ড) 

রদয়দে। 
 

৩।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনটওয়াকডিমূহাঃ 
 

৩.১     বেশব্যাপী তাঁত বশল্পীদের বিবা প্রোদনর জন্য ৩২ টি বববিক বিন্টার; 

৩.২     ১ টি তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট (নরবিাংেী); 

৩.৩    ০১ টি তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র (ববড়া, পাবনা); 

৩.৪     ০২ টি তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র (বিদলট ও রাংপুর); 

৩.৫     বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী; 

৩.৬    ০২ টি বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুবমল্লা, শাহজােপুর-বিরাজগঞ্জ); 

৩.৭    ০২ টি িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (কুমারখালী-কুবিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাবড়য়া)। 

৩.৮    ০১ টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট, নরবিাংেী। 

৩.৯    ০৩ টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র (কাবলহাতী-টাঙ্গাইল, ববলকুবচ-বিরাজগঞ্জ, কমলগঞ্জ- বমৌলভীবাজার)। 
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৪।   এক নজদর বাাংলাদেশ  তাঁত ববাদর্ ডর ৩২ টি বববিক বিন্টার: 

 

 

 তাঁত বশল্পীদের বিবা প্রোদনর জন্য বেদশর তাঁত অধুযবিত এলাকায় বববিক বিন্টারিমূহ স্থাপন করা হয়।              

                  বেশব্যাপী ৩২ টি বববিক বিন্টাদরর মােদম তাঁবত িবমবত বববধমালা-১৯৯১ বমাতাদবক তাঁবত 

িবমবতর িেস্যদেরদক িাংগঠিত করা, তাঁদেরদক উিুিকরণ, গ্রুপ গঠদনর মােদম তাঁবতদেরদক ঋণ প্রোন, তাঁবতদের 

প্রদয়াজনীয় কাবরগবর িহায়তা প্রোন করা এবাং তাঁত বশদল্পর বববভি িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন করাই হদে বববিক 

বিন্টাদরর      কাজ । এোড়া প্রার্বমক তাঁবত িবমবত, মােবমক তাঁবত িবমবত এবাং জাতীয় তাঁবত িবমবত বনবন্ধন কদর 

র্াদক। তাঁত কারখানা বনবন্ধনিহ প্রার্বমক ও মােবমক তাঁবত িবমবত অবর্ট কায ডক্রম িম্পি কদর র্াদক এবাং শুল্ক মুক্ত 

সুববধায় তাঁবত িবমবতর অনুকূদল সুতা, রাং ও রিায়ন আমোবনর সুপাবরশ কদর র্াদক। কািমি কতৃডক বাদজয়াত স তাতা 

তাঁবত িবমবতর অনুকূদল বরাদ্দ প্রোন করািহ তাঁবত ও তাঁদতর শুমাবর হালনাগাে এবাং তাঁবতদের েক্ষ কদর গদড় বতালার 

বনবমত্ত প্রবশক্ষণার্ী বনব ডাচদনর জন্য এদক্ষদে বববিক বিন্টার িহায়তা কদর র্াদক। প্রদতযক বববিক বিন্টাদর এক জন কদর 

বলয়াদজাঁ অবফিার রদয়দে উক্ত বলয়াদজাঁ অবফিাদরর অধীদন বফল্ড সুপারভাইজারগণ রদয়দে যাঁরা উবল্লবখত কায ডক্রমগুদলা 

িম্পােন কদর র্াদক। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতাধীন বনম্নববণ ডত বববিক বিন্টারিমূহ রদয়দে: 

 

৪.১  বববিক বিন্টার বমরপুর: 

ঢাকা শহর, িাভার, ধামরাই, বকরাবনগঞ্জ উপদজলা এবাং গাজীপুর ও মাবনকগঞ্জ বজলা বনদয় এ বকন্দ্রটি প্রবতবিত হয়। প্লট 

নাং-৩, ব্লক-এফ,িাাংবাবেক আবাবিক এলাকা, বমরপুর,ঢাকায় বকন্দ্রটি অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা 

বনজস্ব জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় 

ঢাকার বমরপুদর ববনারবি শাবড় ততবর হয় যার বেশজুদড় ববশ কের রদয়দে।  

  

৪.২  বববিক বিন্টার বোহার:  

 

ঢাকা বজলার বোহার উপদজলার জয়পাড়া (বজ, এল নাং-২২) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর বোহার বববিক 

বিন্টারটি স্থাপন করা হয় । এ বববিক বিন্টাদরর কায ডকরী এলাকাগুদলা হদে ঢাকা বজলার বোহার ও নবাবগঞ্জ উপদজলা 

এবাং মুবিগঞ্জ বজলা।  উবল্লবখত এ এলাকাগুদলাদত উিত মাদনর লুবঙ্গ ততবর হয়।  

 

৪.৩  বববিক বিন্টার রূপগঞ্জ: 

 

                         ।                  ও                      হ ।                  

                                                           (  .     -১৩৯)        ০.৫০ 

    বনজস্ব                        হ ।            ও             হ হ                  ।  
  

৪.৪  বববিক বিন্টার আড়াইহাজার: 

 

                   হ                 হ            ০.৫০     বনজস্ব                         

         হ  ।                                      ও              হ                 

                                       হ ।                  ও              হ              

ও                         হ । 

 

৪.৫ বববিক বিন্টার নরবিাংেী:  

 

নরবিাংেী বজলায় বিবািরত তাঁবতদের িকল প্রকার সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর উদদ্দদশ্য এ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক এ 

বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। বকন্দ্রটি বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেীর অভযন্তদর অববস্থত। 

নরবিাংেী বজলায় ববোনার চাের, বিাফার কভার, বিবপি, মশাবরর বনট ও তাঁত কটন শাবড় বববশ উৎপাবেত হয়। 

 

৪.৬ বববিক বিন্টার টাঙ্গাইল: 

 

টাঙ্গাইল বজলার টাঙ্গাইল, নাগরপুর, িখীপুর, বেলদুয়ার, বমজডাপুর ও বািাইল উপদজলায় বিবািরত তাঁবতদের িাবব ডক 

িাহায্য-িহদযাবগতা করার জন্য  (বমজডাপুর বজ এল নাং-৬৬ খবতয়ান নাং-৭২৯) ০.৭৫ একর বনজস্ব জবমর উপর এ 

বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। বকন্দ্রটি বাবজেপুর,টাঙ্গাইল এ অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ 

টাাংগাইল শাবড়, তাবত শাবড়, হাফ বিল্ক, িফট্ বিল্ক, তাবত জামোবন, টুইি কটন শাবড় বববশ ততবর হয়। 
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৪.৭ বববিক বিন্টার কাবলহাতী: 

 

                 হ                                 হ    (        -২০৫)        ০.৫৮     বনজস্ব 

                                 হ ।     হ   ,       ,     ,         , ও               

                        হ                                    হ ।     হ      তাবত শাবড়, হাফ 

বিল্ক, িফট্ বিল্ক, তাবত জামোবন শাবড় বববশ উৎপাবেত হয়। 

   

 

৪.৮ বববিক বিন্টার ময়মনবিাংহ:  

 

ময়মনবিাংহ, বকদশারগঞ্জ, বনেদকানা, জামালপুর ও বশরপুর বজলায় বিবািরত তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর জন্য এ 

বকন্দ্রটি প্রবতিা করা হয়। এ বববিক বিন্টারটি বজলা পবরিে ভবন, ময়মনবিাংদহ অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় 

বকাদনা বনজস্ব জবম বনই । ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। উবল্লবখত এলাকািমূদহ 

জামোবন শাবড়, গামো ও উপজাতীয়দের েক শাবড় ততবর হয়। 

 

৪.৯  বববিক বিন্টার ভাাংগা: 
 

ফবরেপুর বজলার ভাাংগা উপদজলার স্ববনকদট িেরজী বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি 

স্থাপন করা হয়। ফবরেপুর, শবরয়তপুর,মাোরীপুর ও বগাপালগঞ্জ বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহর তাঁবতদের কল্যাদণর 

জন্য এ বকন্দ্রটি প্রবতবিত হয়। উক্ত এলাকািমূদহ লুবঙ্গ ও গামো বববশ উৎপাবেত হয়। 
  

৪.১০  বববিক বিন্টার বিরাজগঞ্জ: 

 

বিরাজগঞ্জ বজলার বিবািরত তাঁবতদের কল্যাদণর জন্যই রায়পুর (বজ এল নাং- ১৯০/১৮৫ ) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব 

জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। বকন্দ্রটি বিশন বরার্,বমরপুর, বিরাজগঞ্জ এলাকায় অববস্থত। এ বববিক 

বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূহ বিরাজগঞ্জ,কামারখন্দ, কাবজপুর ও তাড়াশ উপদজলার িমগ্র এলাকা। এ এলাকায় 

প্রচুর লুবঙ্গ, শাবড়, গামো উৎপাবেত হয়।   

 

৪.১১ বববিক বিন্টার উল্লাপাড়া:  
 

বিরাজগঞ্জ বজলার উল্লাপাড়া উপদজলার তাঁবতদের কদল্যাদণর জন্য বিরাজগঞ্জ বজলার উল্লাপাড়া উপদজলার নন্দীগাতী 

(বজ.এল নাং-২৪২) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর  উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বববিক বিন্টাদরর 

আওতাধীন এলাকািমূহ হদে বিরাজগঞ্জ বজলার উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপদজলার আওতাধীন এলাকা।  এ এলাকায় লুবঙ্গ, 

শাবড় ও গামো ততবর হয়। 

 
 

৪.১২  বববিক বিন্টার ববলকুবচ: 
 

ববলকুবচ ও বচৌহালী উপদজলার আওতাধীন এলাকািমূদহ বিবািরত তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণ বকন্দ্রটি প্রবতবিত হয়।  এ 

বকন্দ্রটি ববলকুবচ ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববলকুবচ, বিরাজগদঞ্জর অভযন্তদর অববস্থত। ববলকুবচ ও বচৌহালী 

উপদজলায়  উিতমাদনর তাঁত কটন শাবড়, লুবঙ্গ, শাবড়, গামো ও বিবপি প্রচুর পবরমাদণ ততবর হদয় র্াদক। 

 
 

৪.১৩  বববিক বিন্টার শাহজােপুর: 

 

শাহজােপুর বজলার আওতাধীন এলাকার তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর জন্য এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) এর অভযন্তদর  এ বববিক বিন্টারটি 

অববস্থত। এ এলাকায় তাঁত কটন শাবড়, লুবঙ্গ, শাবড়, গামো ও বিবপি প্রচুর পবরমাদণ ততবর হদয় র্াদক। 

 

 

৪.১৪ বববিক বিন্টার িাঁবর্য়া: 
 

িমগ্র পাবনা বজলার তাঁবতদের সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর জন্য বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বপপুবলয়া (বজ এল নাং-১১১) 

বমৌজায় ০.৫০ একর  বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ এলাকায় ববনারবি শাবড় , তাঁত কটন 

শাবড় ও লুবঙ্গ বববশ উৎপাবেত হয়। 
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৪.১৫ বববিক বিন্টার কাহালু:  
 

বগুড়া বজলার কাহালু উপদজলার  কাহালু (বজ এল নাং-৯৮) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি 

স্থাপন করা হয়। বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও গাইবান্ধা বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহ অবস্থানরত তাঁবতদের কল্যাদণর 

জন্য এ বকন্দ্রটি  প্রবতিা করা হয়। এ এলাকািমূদহ গামো, বতায়াদল, কম্বল, মশাবরর বনট, ববনারবি শাবড় ও শাল চাের 

ততবর হদয় র্াদক। 
 

৪.১৬ বববিক বিন্টার রাজশাহী: 

 

রাজশাহী, নাদটার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ বজলায় অবস্থানরত তাঁবতদের িকল প্রকার সুববধা প্রোদনর জন্য এ বববিক বিন্টারটি 

প্রবতবিত হয়। বিন্টারটি কাবেরগঞ্জ, বগ্রটার বরার্, রাজশাহীদত অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব 

জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। লুবঙ্গ, গামোিহ  বিল্ক শাবড় বববশ ততবর 

হদয় র্াদক।    

 

৪.১৭ বববিক বিন্টার রাংপুর: 

 

রাংপুর িের, গঙ্গাচড়া ও এর পার্শ্ডবতী অঞ্চদলর তাঁবতদের প্রদয়াজনীয় িাহায্য-িহদযাবগতা প্রোদনর জন্য এ বকন্দ্রটি  

স্থাপন করা হয়। এ বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূহ হদে রাংপুর, লালমবনরহাট ও কুবড়গ্রাম বজলার আওতাধীন 

এলাকা। বকন্দ্রটি বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অভযন্তদর অববস্থত।  ববনারবি শাবড়, লুবঙ্গ 

ও গামো এ অঞ্চদল  বববশ ততবর হয়। 
 

৪.১৮  বববিক বিন্টার বচবররবন্দর: 
 

তাঁবতদের কল্যাদণর জন্য বেনাজপুর বজলাস্থ বচবররবন্দর উপদজলার রাণীর বন্দর এলাকায় নরশতপুর বমৌজায় ০.৫০ 

একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয় । এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূহ হদে 

বেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও,পঞ্চগড় ও নীলফামারী বজলা। উবল্লবখত এলাকায় লুবঙ্গ ও গামো ততবর হদয় র্াদক। 

  

৪.১৯ বববিক বিন্টার কুবিয়া:  

 

কুবিয়া, বমদহরপুর, চুয়ার্াঙ্গা ও রাজবাবড় বজলািমূদহর আওতাধীন এলাকার তাঁবতদের কল্যাদণর জন্য এ বকন্দ্রটি 

প্রবতবিত হয়। িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), কুমারখাবল, কুবিয়ার অভযন্তদর এ বকন্দ্রটি অববস্থত। 

কুবিয়া, বমদহরপুর, চুয়ার্াঙ্গা ও রাজবাবড় বজলািমূদহ ববোনার চাের, শাবড়, লুবঙ্গ, গামো, শাল চাের ও বতায়াদল বববশ 

পবরমাদণ উৎপাবেত হদয় র্াদক। 

 

৪.২০ বববিক বিন্টার যদশার: 

 

যদশার বজলার পালপাড়া, ববহারী কদলানী নামক স্থাদন  পুরাতন কিবা  (বজ এল নাং-৯৩) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব 

জবমর উপর বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । যদশার ও নড়াইল বজলার আওতাধীন এলাকািমূহ বনদয় এ বকদন্দ্রর িাবব ডক 

কায ডক্রম পবরচাবলত হয়। যদশাদর গামো, লুবঙ্গ ও কাতান শাবড় ততবর হদয় র্াদক।  

 

৪.২১ বববিক বিন্টার িাতক্ষীরা: 

 

িাতক্ষীরা, কলাদরায়া ও তালা উপদজলায় বিবািরত তাঁবতদের কল্যাদণরর জন্য  িাতক্ষীরা (বজ এল নাং-৫৮) বমৌজায় 

০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। বকন্দ্রটি িাতক্ষীরা বজলার ঝাউর্াঙ্গা এলাকায় অববস্থত। এ 

এলাকায় িাধারণত গামো ততবর হদয় র্াদক। 

 

  

৪.২২  বববিক বিন্টার কাবলগঞ্জ: 

 

কাবলগঞ্জ                                                              (         -১৬)        

০.৫০     বনজস্ব                        হ ।                     ,    হ   ,        ও        

                                                       হ ।                              

                                                     হ । 
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৪.২৩  বববিক বিন্টার তশলকুপা: 
 

এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূহ হদে বঝনাইেহ ও মাগুরা বজলার িমগ্র এলাকা। বকন্দ্রটি বঝনাইেহ বজলার 

তশলকুপা উপদজলার  গাড়াদখালা ( বজ এল নাং- ১২৮) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর স্থাপন করা হয়। এ 

বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকায় িাধারণত লুবঙ্গ ও গামো ততবর হয়। 

 

৪.২৪  বববিক বিন্টার খুলনা: 

 

খুলনা,বাদগরহাট ও বপদরাজপুর বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহর তাঁবতদের িাবব ডক িহদযাবগতা করার উদদ্দদশ্য এ 

বববিক বিন্টারটি প্রবতবিত হয়। এ বিন্টারটি উপদজলা চত্ত্বর ফূলতলা, খুলনায় অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় 

বকাদনা বনজস্ব জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে।  খুলনা,বাদগরহাট ও 

বপদরাজপুর বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহ িাধারণত গামো ততবর হদয় র্াদক।  

 

৪.২৫    বববিক বিন্টার বগৌরনেী: 
 

বগৌরনেী উপদজলার েবক্ষন পালরবে (বজএল নাং-৭১) বমৌজায় ০.৫০ একর বনদজস্ব জবমর উপর বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। 

বগৌরনেী বববিক বিন্টারটি ববরশাল বজলার বগৌরনেী উপদজলায় অববস্থত ববরশাল ও বভালা বজলার িমগ্র এলাকা হদে এ 

বিন্টাদরর কায ডকরী এলাকা। এ এলাকাগুদলাদত উিতমাদনর মশাবরর বনট ও গামো ততবর হদয় র্াদক।  

 

৪.২৬ বববিক বিন্টার পটুয়াখালী: 

 

পটুয়াখালী, বরগুনা এবাং ঝালকাঠি বজলার আওতাধীন এলাকািমূহ বনদয় এ বববিক বিন্টাদরর িাবব ডক কায ডক্রম 

পবরচাবলত হয়। রুস্তম মৃধার কালভাট ড, টাউন কাবলকাপুর, পটুয়াখালী এলাকায় এ বববিক বিন্টারটি অববস্থত। এ বববিক 

বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। 

পটুয়াকালী বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকায় তাঁদত উৎপাবেত উিতমাদনর শাট ড বপে, বমদয়দের চাের, ববোনার 

চাের, গামো, লুবঙ্গ ও উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম বববশ উৎপাবেত হয়। 

  

৪.২৭  বববিক বিন্টার বাঞ্ছারামপুর:  

 

এ বববিক বিন্টারটি িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি),বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়ার অভযন্তদর অববস্থত। 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া বজলার িমগ্র এলাকার তাঁবতদের বনদয় এর কায ডক্রম পবরচাবলত হয়। এ  বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন 

এলাকায় গামো ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 

 

৪.২৮ বববিক বিন্টার বহামনা: 

 

কুবমল্লা, চাঁেপুর, বনায়াখালী, বফনী এবাং লক্ষীপুর বজলায় বিবািকৃত তাঁবতদের সুদয়াগ-সুববধা প্রোদনর জন্য  রামকৃষ্ণপুর 

(বজ এল-৯১) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। বকন্দ্রটি কুবমল্লা বজলার বহামনা 

উপদজলার রামকৃষ্ণপুর এলাকায় অববস্থত। এ  বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ লুবঙ্গ, গামো, রুমাল ও খাবে 

কাপড় ততবর হয়। 

 

৪.২৯  বববিক বিন্টার কমলগঞ্জ: 

  

বমৌলভীবাজার বজলার কমলগঞ্জ উপদজলার পােদখালা নামক স্থাদন হীরামবত ( বজ.এল নাং-৯৬) বমৌজায় ০.৫০ একর 

বনজস্ব জবমর উপর এ বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। বিদলট, বমৌলভীবাজার, হববগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ বজলার আওতাধীন 

এলাকািমূদহর উপজাতীয়  তাঁবতদের কল্যাদণর জন্য এ বিন্টারটি প্রবতবিত হয়। এ এলাকািমূদহ তাঁদত উৎপাবেত 

উিতমাদনর ববোনার চাের, মবনপুবর শাবড়, বিপবে, ওড়না, ভযাবনটি ব্যাগ ও উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম উৎপাবেত হয়। 

 

৪.৩০ বববিক বিন্টার বান্দরবান: 

 

পাবতডয বজলা বান্দরবান এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের কল্যাদণর জন্য  বালাঘাটা বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর 

উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়।  বকন্দ্রটি বান্দরবান বজলার বালাঘাটা এলাকায় অববস্থত। বান্দরবান ও চেগ্রাম 

বজলার িমগ্র এলাকার তাঁবতদের বনদয় এর কায ডক্রম পবরচাবলত হয়। এ  বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ  

উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম, ওড়না, শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 
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৪.৩১ বববিক বিন্টার কক্সবাজার: 

িমগ্র কক্সবাজার বজলার উপজাতীয় তাঁবত ও অন্যান্য তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর জন্য কক্সবাজার বজলার বঝলাংজা  

(বজ. এল -১৭)  বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর কক্সবাজার বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ  বববিক 

বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ  উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম, ওড়না, শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 

 

 

৪.৩২  বববিক বিন্টার রাঙ্গামাটি: 

 

রাঙ্গামাটি ও খাগড়ােবড় এ দুই পাব ডতয বজলায় বিবািরত উপজাতীয় তাঁবতদের বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক িকল 

প্রকার সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর উদদ্দদশ্য এ বকন্দ্রটি প্রবতবিত হয়। েবক্ষন কাবলন্দীপুর, বনউদকাট ড বববল্ডাং,রাঙ্গামাটি 

এলাকায় এ বকন্দ্রটি অববস্থত।  এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় 

োত সবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। এ  বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ  উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম, ওড়না, 

শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 

 

 

৫।                                           হ: 

   

                                                                                        

                                                                                     হ । 

                                         হ      : 

 
 

৫.১                    ও              ,   হ    ,        : 

 

                     ও                                             ১৯৮৪                    

   হ           হ           ৬.০০                                     ও                

         হ ।           হ                            ০২    , ০১                           হ । 

                        ও              ,                      ,     ও                   , 

    ও            ,           ,    ও     ,                 । বতডমাদন এ প্রবশক্ষণ  বকন্দ্র হদত রাজস্ব 

বাদজদটর আওতায়             তাঁবতদেরদক প্রাবতিাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে।      ,    

                ০৪                   -  -                                 ও      ।       

                                                              হ ।                          

                                            হ । 

 

 

৫.২                       ,      : 

 

      ও                ও              হ                                           ১৯৮৭ 

                              হ               ০.৩৩                                         

হ ।               হ                    ,    ,               হ              ০২    , ০১     

              ও                          হ । এ প্রবশক্ষণ  বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায়  

তাঁবতদেরদক প্রাবতিাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। 
 

৫.৩                             ,      : 

 

                                         ও                       ৩১৬.৭৭                  

    ২০০৮                            - -১৮, ০.২১                                      

হ । এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায়               তাঁবতদেরদক প্রাবতিাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ 

প্রোন করা হদে। 
 

 ৫.৪                 ,        ,     :  

 

  রাংপুর িের, গঙ্গাচড়া ও পার্শ্বতী অঞ্চদলর তাঁবতিহ বেদশর উত্তরাঞ্চদল বিবািরত তাঁবতদের প্রবশক্ষণ প্রোদনর জন্য 

৩৮৭.১৭ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় ২০০৯ িাদল রাংপুর শহদরর খািবাগ িাতমার্া এলাকার কামাল কােনা বমৌজায় 
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০.৪০ একর জবমর উপর এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায়  

তাঁবতদেরদক েক্ষ কদর গদড় বতালার জন্য প্রাবতিাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। 

 

৬।                                      হ: 

 

বেদশর তাঁত বশল্প তর্া তাঁবতদের বববভি প্রকার বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা  যর্া: টুইবিাং, র্াইাং, বিন্টাবরাং, বজগার 

বধালাই, বজট বধালাই ও বফবনবশাং, কযাদলন্ডাবরাং, হাইদরা-এক্সোকটিাং, বিনবজাং এবাং বপ্রবন্টাং িাবভ ডি প্রোন করা হয়।  

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন বতডমাদন বনম্নববণ ডত বিবা/িাবভ ডবিাং বকন্দ্রিমূহ রদয়দে: 
 

৬.১   বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি), শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ:  

 

 

১৯৬০-৬১ িদন তোনীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কতৃডক শাহজােপুর 

উপদজলার েবরয়াপুর বমৌজায় ৩.১৪ একর জবমর  উপর বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) শাহজােপুর বকন্দ্রটি 

স্থাবপত হয়। বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) শাহজােপুর বকন্দ্রটি ঢাকা-পাবনা মহািড়দকর পবিম পাদশ 

শাহজােপুর বাজাদরর িবিকদট অববস্থত। বকদন্দ্রর কম ডকতডা-কম ডচারীদের ববতন-ভাতা রাজস্ব বাদজদটর আওতায় 

পবরচাবলত হদে। বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি), শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ বকন্দ্র বর্দক পাওয়ার লুম ভাড়া, 

হস্তচাবলত তাঁত ভাড়া, টুইবিাং, হযান্ড বরবলাং, সুতা র্াইাং ও কযাদলন্ডাবরাং িাবভ ডি  প্রোন করা হয়। শাহজােপুদরর শাবড় ও 

লুবঙ্গ বতডমাদন বয ঐবতহয প্রবতবিত হদয়দে শাহজােপুদরর টিএফবি বকন্দ্রটির উদল্লখদযাগ্য ভূবমকা রদয়দে। বতডমাদন 

১৯০০.৯৭ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক ববএমআরই (ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন) 

        হ  ।                       হ   তাঁবতদের বববভি প্রকার বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা যর্া: টুইবিাং, 

র্াইাং, বিন্টাবরাং, বজগার বধালাই, বজট বধালাই ও বফবনবশাং, কযাদলন্ডাবরাং, হাইদরা-এক্সোকটিাং, বিনবজাং এবাং বপ্রবন্টাং 

িাবভ ডি আরও বববশ প্রোন করা িম্ভব হদব                            হ  । 

 
 

 

৬.২  িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), কুমারখালী, কুবিয়া: 

 

১৯৬০-৬১ িদন বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) কুমারখালী বকন্দ্রটি তোনীন্তন EPSIC (East Pakistan 

Small & Cottage Industries) কতৃডক কুমারখালী উপদজলার বশরকাবন্দ বমৌজায় ২.২৪ একর জবমর উপর 

স্থাবপত হয়। বকন্দ্রটি কুমারখালী বপৌরিভা বরার্ িাংলগ্ন কুমারখালী বাজাদরর মদে অববস্থত। বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ 

বিন্টারটি বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি) প্রকদল্প রূপান্তর করা হয়।  

িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), কুমারখালী, কুবিয়া বকন্দ্র বর্দক বয়নপূব ড বিবা বিবা বহদিদব টুইবিাং ও 

র্াববলাং করা, বববভি কাউদন্টর বিদঙ্গল সুতাদক বকবমকযাল ও িাচ ড জাতীয় পোদর্ ডর মােদম িাইবজাং কদর উইবভাং এর 

উপদযাগী বীম ততবর করা, হস্তচাবলত তাঁত ভাড়া, বপ্রবন্টাং বটববল ভাড়া, টুইবিাং, িাইবজাং, কযাদলন্ডাবরাং, র্াইাং, বরবলাং 

এবাং বকয়ার িাবভ ডি প্রোন করা হয়। বতডমাদন ২১৩৯.৮০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক ববএমআরই (ব্যাদলবিাং 

মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন)         হ  ।                        হ                  

      হ   ও                   হ                              হ  । 

 

 

৬.৩  বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি), বশাভারামপুর,কুবমল্লা: 
 

১৯৬০-৬১ িদন বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) কুমারখালী বকন্দ্রটি তোনীন্তন EPSIC (East Pakistan 

Small & Cottage Industries) কতৃডক বশাভারামপুর বমৌজায় ৩.৩৩ একর জবমর উপর আদলাচয প্রবতিানটি 

স্থাবপত হয়।                   হ                                               । টুইবিাং, 

িাইবজাং, র্াইাং, উইবভাং ও কযাদলন্ডাবরাং বিবা প্রোন করা হদতা।                                         হ   

                              । 

 

৬.৪  বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী:  

 

বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী বকন্দ্রটি ১৯৮৭ িাদল ১৯৯.৬০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় নরবিাংেী 

িের উপদজলাধীন মাধবেী এলাকায় বড় নওপাড়া বমৌজায় ৩.৬৩ একর জবমর উপর প্রবতিা করা হয়। বিবপবি, মাধবেী 

বকন্দ্রটি একটি স্ব-উপাবজডত প্রবতিান অর্ ডাৎ বকদন্দ্রর িাবভ ডবিাং আয় হদত কম ডকতডা-কম ডচারীদের ববতন-ভাতািহ যাবতীয় 

ব্যয় বনব ডাহ করা হদয় র্াদক। বকন্দ্রটি বর্দক তাঁবতদের উৎপাবেত বদস্ত্রর কাবরগবর বয়দনাত্তর বিবা যর্া-বিন্টাবরাং িাবভ ডি 



8 
 

 
 

অর্ ডাৎ বভজা কাপদড়র বহর পূদব ডর অবস্থায় বফবরদয় এদন মৃদু কযাদলন্ডার করা, বজগার বধালাই, বজট বধালাই ও বফবনবশাং, 

০৭ বউল কযাদলন্ডার বমবশদনর মােদম কাপড় কযাদলন্ডার করা, হাইদরা-এক্সোকটিাং, বিনবজাং এবাং বপ্রবন্টাং িাবভ ডি প্রোন 

করা হয়। আবশর েশদক বিবপবি বকন্দ্রটি কাপড় প্রদিবিাং এর বক্ষদে মাধবেী ও নরবিাংেী এলাকার তাঁবতদের মাদঝ 

ব্যাপক উৎিাদহর সৃবি কদর। পরবতীদত বিবপবির কায ডক্রদম উিুি হদয় উক্ত অঞ্চদল ব্যবক্তগত ও ববিরকাবর পয ডাদয় 

আধুবনক প্রদিবিাং ও বফবনবিাং বমল/ কারখানা প্রবতবিত হদয়দে। বতডমাদন ৪৪৫৮.৭০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

বকন্দ্রটিদক ববএমআরই (ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন)         হ  ।       

                হ                        হ   ও                   হ                      

        হ  । 

 

৬.৫  িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি),         ,            : 

 

 

                        ১৯৮৭-১৯৯৬                                                        

                                                           ৪২৩.৮১৫                      ২.৫০ 

                                         (      )            হ ।          ২০        

     , ০৪         ও ০১                   (      )          হ ।       ,                

                                                     -     ,     ,    , হ       ,              

             ।                                         হ                                 । 

 

 

৭।                                     ও                           হ: 

 

                                   ,                    ,                    হ    

                                                        “                            

              ও                     ”            ৪১৫০.০০                              

    হ     (        ২০১৭)।           ও             ০১                             ও ০৩  

                                   হ    ।  

 
 

৭.১  ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট, নরবিাংেী: 
  

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেী এর অভযন্তদর বাতাঁদবা’র বাস্তবাবয়ত  “তাঁত বদস্ত্রর 

উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন” শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় ফযাশন বর্জাইন 

বেবনাং ইনবিটিউট স্থাপন করা হয়। এ ইনবিটিউট হদত বেদর ৬০০ জনদক ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা 

হদব। ভববষ্যদত এ ইনবিটিউট হদত বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন বর্জাইন এবাং বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং ববিদয় 

একাদর্বমক কায ডক্রম পবরচালনা করা হদব। 

 

৭.২  ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, কাবলহাতী, টাঙ্গাইল: 

 

                              “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন” 

শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় টাঙ্গাইল বজলার কাবলহাতী উপদজলার বল্লা বমৌজায় (খবতয়ান নাং-১৮৬) ০.৭৬ একর জবমর 

উপর ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র হদত বেদর ৬০০ জনদক ফযাশন 

বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

 

৭.৩  ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববলকুবচ, বিরাজগঞ্জ: 
 

                              “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন” 

শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় বিরাজগঞ্জ বজলার ববলকুবচ উপদজলার বশরনগদরর কামারপাড়া বমৌজায় (বজ. এল নাং-৬৩) 

১.০০ একর জবমর উপর ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র হদত বেদর ৬০০ 

জনদক ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 
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৭.৪   ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র,কমলগঞ্জ, বমৌলভীবাজার: 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কমলগঞ্জ বববিক বিন্টাদরর অভযন্তদর বাতাঁদবা’র বাস্তবাবয়ত “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন 

বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন” শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র 

স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র হদত বেদর ৬০০ জনদক ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

 

 

৮।  এক নজদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর মাবলকানাধীন বেদশর বববভি অঞ্চদল অববস্থত Loomless Weavers 

cooperative (LWC) Society ও Replacement of Pit Loom (RPL) প্রবতিানিমূহ: 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড ১৯৭৮ িাদলর জুলাই মাদি তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত নাদম এক উিয়ন পবরকল্পনা 

গ্রহণ করা হয়। পয ডায়ক্রদম বেদশর অবভজ্ঞ তাঁবত জনশবক্ত পুনব ডািন ও তাদের জন্মগত অবভজ্ঞতাদক কাদজ লাগাদনা এবাং 

তাঁদেরদক আধুবনক কলাদকৌশল বশক্ষা প্রোদনর মােদম বেদশর তাঁত বশল্প অবনবায ড অবক্ষয় হদত রক্ষা করার জন্যই এ 

প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮-৮৪ বময়াদে তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।  

এ প্রকদল্পর আওতায় বমাট ১১টি তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত গঠন করা হয়। প্রকদল্প প্রেত্ত িব ডদমাট তাঁত 

িাংখ্যা  বেল ৮৫৫ টি । ১১টি প্রকদল্প তাঁদতর মূল্য ও কায ডকরী মূলধন বাবে বমাট ৪৯,২৩,৩৯৭/-- টাকা ঋণ বেয়া হয় । 

১১টি প্রকদল্পর নাম ও অবস্থান বনদম্ন বণ ডনা করা হদলাাঃ 
 

 

৮.১  LWC- িবলমাবাে, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া: 

 

                        (    -৯৬)        ০.২৫              তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) 

িবমবত                  হ । 

  

 

৮.২  LWC- পলাশ, নরবিাংেী: 

 

                                       (    -১৫৫ )        ০.৬৬              তাঁতববহীন তাঁবত 

িমবায় (LWC) িবমবত                  হ ।  

 

৮.৩  LWC- বোগােী, পাবনা: 

 

                           ১.০৮              তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত              

    হ ।  

 
 

৮.৪  LWC- নশরর্পুর, বেনাজপুর: 

 

                                              ০.৬৪              তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় 

(LWC) িবমবত                  হ ।  
 

 

৮.৫  LWC- পাবতলাপুর, কুবড়গ্রাম: 
 

                                                            (    -৮৩,          -৭০) 

       ০.৬৩              তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত                  হ । 

 
  

৮.৬  LWC- নলতা, কাবলগঞ্জ, িাতক্ষীরা: 

 
 

                                                        (     -১৬)        ০.৩৭              

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত                  হ ।  

 

৮.৭  LWC- মুলাবে, বগৌরনেী, ববরশাল: 

 
 

                                                        (      -০৭)        ০.৪৫              

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত                  হ ।  
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৮.৮  LWC- রূপপুর, পাবনা: 

 

 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় LWC     ,পাবনা এর জন্ম হয়।          

 ও                  । 

 

৮.৯  LWC- কুমারখালী, কুবিয়া: 

 

 তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় LWC         ,       এর জন্ম হয়।   

       ও                  । 

 
 

৮.১০  LWC- বশাভারামপুর, কুবমল্লা:  

 

 

 তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় LWC         ,       এর জন্ম হয়।   

       ও                  । 
 
 

 

৮.১১ LWC- তবরাগীরচালা, গাজীপুর:  

 

১৯৮৩      তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় LWC            ,        এর 

জন্ম হয়।          ও                  । 

 
 

৮.১২                       ও      .  .        হ: 

 

                   ১৯৮০-৮২      ০৪                     ও                     

(Replacement of Pit Loom) আর.বপ.এল              হ ।   ০৪               ৪৭৫          

         হ     হ  । ০৪             হ   ৪৭৫                      ১৬,৬১,৬১৫/-       ঋ       

    হ ।  

 

 

      হ      ও        
 

 

(১)   .  .  ,         ,        ; 

(২)   .  .  ,        ,      ;  

(৩)   ,  .  , হ       ,       , নরবিাংেী ও  

(৪)   .  .  ,      ,         । 

 

 

 

    ,   .  .          ও                       । 
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৯।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বভশনাঃ শবক্তশালী তাঁত খাত। 

 

  

১০।  বমশনাঃ 

 

তাঁবতদের প্রবশক্ষদণর মােদম বপশাগত েক্ষতা বৃবি, চলবত মূলধন বযাগান, গুণগত মানিম্পি তাঁত বস্ত্র উৎপােন এবাং 

বাজারজাতকরদণর সুববধা সৃবির মােদম তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন। 
 

১১।  তাঁত বশল্প খাদতর লক্ষয/উদদ্দশ্যাঃ  
 

১১.১  তাঁত পদের  উৎপােন ও গুণগতমান বৃবিদত িহায়তাকরণ; 

১১.২  মানব িম্পে উিয়ন; 

১১.৩  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদযাবগতা; 

১১.৪  উিয়ন কায ডক্রম বজারোরকরণ; 

 
 

 

১২ । তাঁত বশদল্পর লক্ষয/উদদ্দশ্য অজডদনর বকৌশলিমূহাঃ 

 
 

১২.১ বেদশর তাঁত অধুযবিত এলাকায় বববিক বিন্টার স্থাপন, প্রবশক্ষণ কম ডতাবচ িম্প্রিারণ, উৎপােন উপকরণ িরবরাহ 

বনবিতকরণিহ তাঁত বদস্ত্রর সুি ুববপণন ব্যবস্থা গদড় বতালা। 

 

১২.২ বভাক্তার চাবহোনুযায়ী বর্জাইন ততবর এবাং তা হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত বদস্ত্র প্রদয়াদগর লদক্ষয বাাংলাদেশ  

তাঁত ববার্ ড কতৃডক ‘‘তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট, বববিক বিন্টার ও প্রবশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন”। 

 

১২.৩ তাঁত বশল্প খাদতর িম্প্রিারদণর মােদম গ্রামীণ আত্মকম ডিাংস্থান সৃবি ও োবরদ্রয হ্রািকরদণর লদক্ষয বন্ধ তাঁতিমূহ 

চালু করার বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় চলবত মূলধন িরবরাদহর ব্যবস্থা করা। 
 

১২.৪  সুতা, রাং ও রািায়বনক আমোবনর বক্ষদে শুল্কমুক্ত সুববধা প্রোন। 

১২.৫  তাঁত বশদল্পর উিয়দন নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা। 

১২.৬  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণর জন্য বেদশ ও বেদশর বাইদর বববভি স্থাদন তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা। 

 
 

 

১৩।  তাঁত ববাদর্ ডর কায ডাবলী: 

 

 
 

(ক) হস্তচাবলত তাঁত বশদল্পর জবরপ, শুমাবর এবাং পবরকল্পনা বা বযৌবক্তক প্রবৃবি ববিয়ক কায ডক্রম গ্রহণ; 

(খ) হস্তচাবলত তাঁত বশল্প িাংক্রান্ত পবরিাংখ্যান িাংরক্ষণ; 

(গ) হস্তচাবলত তাঁত বশল্প িাংক্রান্ত তেন্ত ও অনুিন্ধান পবরচালনা; 

(ঘ) হস্তচাবলত তাঁত বশদল্পর ইউবনটিমূদহর উিয়ন ও উপদেশমূলক বিবা প্রোন; 

(ঙ) হস্তচাবলত তাঁত বশদল্পর িাদর্ িাংবিিদের জন্য ঋণ সুববধাবে সৃবি; 

(চ) তাঁবত িবমবতিমূদহর িহায়তায় হস্তচাবলত তাঁত বশদল্পর উিয়ন; 

(ে) তাঁবত িবমবতিমূদহর মােদম তাঁবতগণদক বস্ত্র রিায়ন, খুচরা যন্ত্রাাংশ, সুতা ইতযাবে ব্যবহারদযাগ্য দ্রব্যাবে ন্যায্য মূদল্য 

িরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(জ) তাঁবত িবমবতিমূদহর মােদম হস্তচাবলত তাঁতবশল্পিমূহদক কাঁচামাল িরবরাহ ও তাঁদের বনকট হদত উৎপাবেত 

পোবে ক্রয়পূব ডক গুোমজাতকরদণর উদদ্দদশ্য গুোমিমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং িকদলর জন্য নকশা, সুতা ততবর, 

বব্লবচাং, রাংকরণ, ইবস্ত্র করা, োপা ও বফবনবশাং এর সুদযাগ-সুববধার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঝ) বেদশর অভযন্তদর ববক্রয় ও ববদেদশ রত সাবনর বনবমত্ত হস্তচাবলত তাঁতজাত দ্রব্যাবের বনবে ডি মান প্রবমতকরদণর জন্য 

উিয়ন ও িম্প্রিারণমূলক সুদযাগ-সুববধা এবাং দ্রব্যাবের গুণগত মান ও প্রস্তুতকারী বেশ িম্পবকডত িনেপে প্রোন; 

(ঞ) বেদশ ও ববদেদশ তাঁতপে জনবপ্রয় করার উদদ্দদশ্য প্রচার ও প্রচারণামূলক কায ডক্রম গ্রহণ; 

(ট) তাঁবত িবমবতিমূদহর মােদম তাঁতজাত পে বেদশ ও ববদেদশ বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঠ) তাঁবত ও তাঁত বশদল্পর িাদর্ িমৃ্পক্ত ব্যবক্তদের প্রবশক্ষণ সুববধা প্রোন এবাং তাঁদের উিয়ন; 

(র্) তাঁবতদের বয়নপূব ড এবাং বয়দনাত্তর সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর জন্য পবরকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন; এবাং 

(ঢ) এ আইদনর উদদ্দশ্য পূরণকদল্প ববার্ ড কতৃডক বনদে ডবশত বকান কায ডিম্পােন ও কম ডতাবচ বাস্তবায়ন। 
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১৪। জনবলাঃ 
 

১৪.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িাাংগঠবনক কাঠাদমাভুক্ত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় জুন ২০১৮ পয ডন্ত বাতাঁদবা’র প্রধান 

কায ডালয় ও মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতিাদনর অনুকূদল মঞ্জুবরকৃত ৩৩৭ টি পে, প্রবশক্ষণ কম ডতাবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন 

(টিবপআইটি) এর অনুকূদল ১৯ টি পে, তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডতাবচ’র অনুকূদল ৪ টি পে, রাংপুর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, 

বববিক বিন্টার ও প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন- এর অনুকূদল ৫ টি এবাং বিদলদটর মবনপুরী তাঁত বশদল্পর উিয়দন 

প্রবশক্ষণ, নকশা উিয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রেশ ডনী ও ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন- এর অনুকূদল ৭ টি পেিহ বমাট 

(৩৩৭+১৯+৪+৫+৭)= ৩৭২ টি পদের অনুকূদল পূরণকৃত পদের িাংখ্যা ২৬৮ টি  এবাং ১০৪ টি পে শূন্য রদয়দে। 

এতেিাংক্রান্ত ববভাজন বনম্নরূপাঃ 
 
 

ক্র: নাং শাখা/ইউবনট 
অনুদমাবেত 

পে 

কম ডরত পে 

িাংখ্যা 

শূন্য পে 

িরািবর 

বনদয়াগ 

পদোিবত বমাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) স্থায়ী পে 

১) বাতাঁদবা প্রধান কায ডালয় ১৫৭ ১০৩ ২৮ ২৬ ৫৪ 

২) বববিক বিন্টার ১৪৪ ১০৭ ৪ ৩৩ ৩৭ 

৩) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট (বাতাঁবশপ্রই), নরবিাংেী 
৩৬ ২৭ ৩ ৬ ৯ 

বমাট স্থায়ী পে= ৩৩৭ ২৩৭ ৩৫ ৬৫ ১০০ 

(খ) অস্থায়ী পে 

৪) প্রবশক্ষণ কম ডতাবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন 

(টিবপআইটি), নরবিাংেী ও ববড়া 
১৯ ১৫ ৪ - ৪ 

৫) তাঁবতদের জন্য ক্ষ্রদ্রঋণ কম ডতাবচ ৪ ৪ - - - 

৬) রাংপুর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র,বববিক বিন্টার 

ও প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন  
৫ ৫ - - - 

৭) বিদলদটর মবনপুরী তাঁত বশদল্পর 

উিয়দন প্রবশক্ষণ, নকশা উিয়ন, তাঁত 

বস্ত্র প্রেশ ডনী ও ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন 

৭ ৭ - - - 

বমাট অস্থায়ী পে= ৩৫ ৩১ ৪ - ৪ 

িব ডদমাট পে (ক+খ) = ৩৭২ ২৬৮ ৩৯ ৬৫ ১০৪ 

 

১৪.২ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর রাজস্ব বাদজদটর অধীন িাাংগঠবনক কাঠাদমায় অনুদমাবেত স্থায়ী ৩৩৭ টি পে োড়াও 

প্রবশক্ষণ কম ডতাবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন (টিবপআইটি) এর অনুকূদল ১৯ টি পে, তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডতাবচর অধীদন ০৪ টি 

পে, বিদলট প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অধীন ০৭ টি পে ও রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অধীন ০৫ টি পেিহ বমাট (১৯+৪+৭+৫)= 

৩৫টি পে অস্থায়ীভাদব রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তবরত হদয়দে। উক্ত পেগুদলা স্থায়ীকরণিহ িাাংগঠবনক কাঠাদমাদত 

অন্তভু ডবক্তর কাজ প্রবক্রয়াধীন রদয়দে।   
 

১৪.৩ রাজস্ব বাদজদটর অধীন অনুদমাবেত স্থায়ী/অস্থায়ী ৩৭২ টি পদের অধীদন বতডমাদন কম ডরত ও শূন্য পদের 

ববস্তাবরত ববভাজন িারবণ- ১ এ বেয়া হদলা।   
 

১৫। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর চলমান কম ডকান্ডাঃ 

 
 

১৫.১  বববিক বিন্টাদরর কায ডক্রমাঃ 
 

তাঁত বশল্পীদের বিবা প্রোদনর জন্য বেশব্যাপী ৩২ টি বববিক বিন্টাদরর মােদম তাঁবত িবমবত বববধমালা- ১৯৯১ 

বমাতাদবক তাঁবত িবমবতর িেস্যদেরদক িাংগঠিত করা, তাঁদেরদক উিুিকরণ, গ্রুপ গঠদনর মােদম তাঁবতদেরদক ঋণ 

প্রোন, তাঁবতদের প্রদয়াজনীয় কাবরগবর িহায়তা প্রোন করা এবাং তাঁত বশদল্পর বববভি িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন করা 

বববিক বিন্টাদরর কাজ। একজন বলয়াদজাঁ অবফিাদরর অধীদন বফল্ড সুপারভাইজারগণ কাজগুদলা িম্পােন কদর র্াদকন। 

বববিক বিন্টাদরর তাবলকা এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 
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১৫.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বববিক বিন্টারবভবত্তক বনববন্ধত তাঁত কারখানার িাংখ্যাাঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ৩২ টি বববিক বিন্টাদরর কায ডকরী এলাকায়    ২০১৮ পয ডন্ত ২৭২ টি কারখানা বনবন্ধন বেয়া 

হদয়দে। বববিক বিন্টারবভবত্তক বনববন্ধত তাঁত কারখানার িাংখ্যা িারবণ-৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 
 

 

১৫.৩  শুল্কমুক্ত সুববধায় তাঁবত িবমবত কতৃডক সুতা, রাং ও রিায়ন আমোবন িাংক্রান্ত তথ্যাবোঃ 

 

২০১৭-১৮             ২০১৮ পয ডন্ত ১৯টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবতর ৩,২০২ জন তাঁবতর অনুকূদল ৬৩,৮৭,৮০,০০০.০০ 

টাকার সুতা এবাং ৮,৩১,২৮,০০০.০০ টাকার রািায়বনক দ্রব্য আমোবনর জন্য প্রধান, আমোবন ও রত সাবন বনয়ন্ত্রদকর 

েত সদর সুপাবরশ বপ্ররণ করা হদয়দে। 

 
 

১৫.৪  কািমি কতৃডপক্ষ কতৃডক আটককৃত সুতা তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বরাদ্দ ও তাঁত ববার্ ড কতৃডক তাঁবত িবমবতর 

ববপরীদত পুনাঃবরাদ্দ িাংক্রান্ত তথ্যাঃ 

 

কািমি কতৃডপক্ষ কতৃডক আটককৃত সুতা তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বরাদদ্দর পর তাঁত ববার্ ড কতৃডক ১৬.০৪.২০১৫ তাবরদখ 

বাতাঁদবা/এিবিআর/৩৮৪(অাংশ-২)/২০১৫/৬২৬ নাং স্মারদকর মােদম ববাদর্ ডর বনববন্ধত ১৫৩ টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবতর 

অনুকূদল ২২ টি লদট ১,৪৬,১০৬.৮৮ বকবজ সুতা বরাদ্দ বেয়া হদয়দে। ২০১৭-১৮             ২০১৮      ০১  

                  (          ০৩                    ,    :           ,    :                , 

      :       ,      )          ০১     (               -১৪৬      - ও      -০২/৪৭৭/১৬      ) 

৭,৭৬৩.০০                    হ    ।     ,    ২৭.০৩.২০১৮                         হ    ।        

   হ                           হ   । 

 
 

১৫.৫  বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী:  

 

এ প্রবতিাদনর মােদম তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর লদক্ষয বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং বপ্রবন্টাং প্রবশক্ষদণর আদয়াজন করা, 

তাঁত প্রযুবক্ত ও রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবিণা ও মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারণ এবাং অন্যান্য গদবিণা 

কায ডক্রম পবরচালনা করা হদয় র্াদক। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট ১৮০ জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ 

প্রোদনর জন্য লক্ষযমাো বনধ ডাবরত রদয়দে।             ২০১৭-১৮                            ১৭৯    

                      হ    ।  প্রবশক্ষণ কায ডক্রম শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ বরাঃ) বর্দক    ২০১৮ মাি পয ডন্ত বিবম-

অদটাদমটিক তাঁদত বুনন, ব্লক ও বাটিক বপ্রবন্টাং, বিন বপ্রবন্টাং, টাই এন্ড র্াই, সুতা রাংকরণ, র্বব ও জযাকার্ ড তাঁদত বুনন 

এবাং ব্যয় বনরূপণ ও বাজারজাতকরণ বকাদি ড “হস্তচাবলত তাঁত বস্ত্র িরঞ্জামাবে উিয়ন বকন্দ্র (বিএইচবপইবর্)” হদত 

২০৭৪ জন, একই কযাম্পাদি অববস্থত “প্রবশক্ষণ কম ডতাবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন (টিবপআইটি)”, নরবিাংেী হদত ৩,৩৫৮ জন, 

“Strengthering and Expansion of Technical and Vocational Education and Training (SETVET)” 

কম ডতাবচর আওতায় ১,৭৩৯ জন, বিএইচবপইবর্-এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ বকাদি ড ৩৬০ জনিহ িব ডদমাট ৭,৫৩১ 

জন তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.১ ও ২.২ এ িবিদবশ 

করা হদলা। 

 

 

১৫.৬  বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল বকাি ডাঃ 

  

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ২০১০-১১ অর্ ডবের হদত ৪ বের বময়াবে বর্দপ্লামা-ইন-

বটক্সটাইল বকাি ড চালু করা হয়। তন্মদে ২০১০-১১ বশক্ষাবদি ডর ৩৯ জন এবাং ২০১১-১২ বশক্ষাবদি ড ৪৯ জন, ২০১২-১৩ 

বশক্ষাবদি ড ৭৯ জন, ২০১৩-১৪ বশক্ষাবদি ড ৮৪ জনিহ বমাট ২৫১ জন বশক্ষার্ী উত্তীণ ড হদয়দে। ২০১৪-১৫ বশক্ষাবদি ড ৭০ 

জন এবাং ২০১৫-১৬ বশক্ষা বদি ড ৮২ জন, ২০১৬-১৭ বশক্ষাবদি ড ৭৬ জন, ২০১৭-১৮ বশক্ষাবদি ড ৯৫ জনিহ বমাট ৩২৩ 

জন োে/োেী বনদয় বশক্ষা কায ডক্রম চলমান রদয়দে। উক্ত প্রবশক্ষণ ইনবিটিউদট এ বকাদি ড ভবতডর বক্ষদে তাঁবত পবরবাদরর 

িন্তানদের জন্য ১০% বকাটা িাংরক্ষণ করা হদয়দে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৩ এ 

িবিদবশ করা হদলা।  
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১৫.৭  তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববড়া, পাবনাাঃ 

 

 
 

এ উপদকদন্দ্রর মােদমও তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর লদক্ষয বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং বপ্রবন্টাং প্রবশক্ষণ; তাঁত প্রযুবক্ত ও 

রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবিণা ও মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারণ এবাং অন্যান্য গদবিণা কায ডক্রম 

পবরচালনা করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর এ উপদকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট ১২০ জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোদনর 

জন্য লক্ষযমাো বনধ ডাবরত রদয়দে।             ২০১৭-১৮                            ১২০           

               হ    । এ প্রবশক্ষণ উপদকদন্দ্র প্রবশক্ষণ কায ডক্রদমর শুরু (১৯.০১.১৯৮৯ বরাঃ) বর্দক    ২০১৮ মাি 

পয ডন্ত বমাট ৩৯৬৬ জন তাঁবতদক “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত  বুনন”, “সুতা রাংকরণ ও  বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং”     “ব্লক ও 

বাটিক বপ্রবন্টাং” ববিদয় প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৪ এ 

িবিদবশ করা হদলা। 

 

১৫.৮  তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, িাতমার্া, রাংপুরাঃ 
 

এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্রটি রাংপুর িের, গঙ্গাচড়া ও পার্শ্বতী অঞ্চদলর তাঁবতিহ বেদশর উত্তরাঞ্চদল বিবািরত তাঁবতদের 

প্রবশক্ষণ প্রোন এবাং িাংযুক্ত বববিক বিন্টাদরর মােদম বববভি িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন ও তাঁবতদের উৎপাবেত বস্ত্র 

ববপণদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর লদক্ষয একটি প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দে। এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র রাজস্ব খাদত 

পবরচাবলত সুতা “রাংকরণ ও বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং” এবাং “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত  বুনন” শীি ডক প্রবশক্ষণ বকাদি ড হাদত 

কলদম প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট ১০০ জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ 

প্রোদনর লক্ষযমাো বনধ ডাবরত রদয়দে।             ২০১৭-১৮                            ১০০           

               হ    । এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত শুরু (২৩.০৪.২০০৯ বরাঃ) বর্দক    ২০১৮ পয ডন্ত ৮০০ জনদক 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে।  এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 

 

১৫.৯  তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, খাবেমনগর, বিদলটাঃ 

 

বিদলট এবাং বমৌলভীবাজার বজলাধীন মবনপুবর তাঁবতদেরদক অবধক উৎপােন ক্ষমতািম্পি বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত 

বুনন, উিত রাংকরণ এবাং নকশা প্রণালীদত প্রবশক্ষণ প্রোন করা এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর প্রধান কাজ। এোড়া এখাদন মবনপুবর 

তাঁবতদের উৎপাবেত বস্ত্র ববপণদনর লদক্ষয একটি প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দে। এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র 

রাজস্ব খাদত পবরচাবলত “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত বুনন” এবাং “রাংকরণ ও বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং” শীি ডক প্রবশক্ষণ বকাদি ড 

হাদত কলদম প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট ১০০ জন প্রবশক্ষণার্ীদক 

প্রবশক্ষণ প্রোদনর লক্ষযমাো বনধ ডাবরত রদয়দে।             ২০১৭-১৮               হ        ১০০           

               হ    । এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত শুরু (১৯.১১.২০০৮ বরাঃ) বর্দক জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত ১২২০ জনদক 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৬ এ িবিদবশ করা হদলা। 

 

১৫.১০ িাবভ ডবিাং কায ডক্রমাঃ 

 
 

তাঁবতদের বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা প্রোদনর লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অধীন বেদশর বববভি এলাকায় ৫টি 

কাবরগবর বিবা োন বকন্দ্র আদে। এ ৫ টি বকন্দ্র হদলাাঃ ০২ টি বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী; 

০৩টি বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুবমল্লা, শাহজােপুর-বিরাজগঞ্জ); ০২টি িাবভ ডদিি এন্ড 

ফযাবিবলটিজ বিন্টার (কুমারখালী-কুবিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাবড়য়া)। ০৫ টি বকদন্দ্রর মদে বতডমাদন মাধবেী, 

শাহজােপুর ও কুমারখালীদত ৩টি বকন্দ্র চালু আদে। বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র বিনবজাং, ওয়াবশাং এন্ড র্াইাং, বপ্রবন্টাং, 

বিনটাবরাং ও কযাদলন্ডাবরাং; টিএফবি, শাহজােপুর বকদন্দ্র টুইবিাং ও কযাদলন্ডাবরাং এবাং এিএফবি, কুমারখালী বকদন্দ্র 

টুইবিাং , উইবভাং, বপ্রবন্টাং ও কযাদলন্ডাবরাং কায ডক্রম  বতডমাদন চলমান আদে। অপর ০২ টি বকন্দ্র যর্াাঃ 

    

 
 

১) টিএফবি, বশাভারামপুর বকন্দ্রটি ১৯৬১-১৯৬২ িাদলর বমবশনাবরজ িারা পবরচাবলত হবেল। স্থানীয় চাবহো না র্াকায় 

১৯৯৬ িাল বর্দক বকদন্দ্রর উৎপােন বন্ধ রদয়দে। এর মূল কযাদলন্ডার বমবশনটির বরালারিমূহ এিএফবি, কুমারখাবল 

এবাং হাইদরাস্ট্রাক্টর বমবশনটি বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র স্থানান্তর করা হদয়দে।  
 

(২) এিএফবি, বাঞ্ছারামপুর বকন্দ্রটি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র বহদিদব গদড় বতালার ববিদয় ববদবচনাধীন রদয়দে। ০৫টি বকদন্দ্রর 

মাবিক কায ডক্রদমর বববরণ আলাোভাদব এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৩.১-৩.৬ এ িবিদবশ করা হদয়দে। 
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১৫.১০.১ চালু ০৩ টি বকদন্দ্রর আয়-ব্যয়াঃ 
 

 

চালু ৩ টি বকদন্দ্রর মদে ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র বমাট আয় ৩,৪৭,৬৮,৬০৬/- টাকা ও ব্যয় 

২,৬৮,৫৫,১৯২/- টাকা, টিএফবি-শাহজােপুর বকদন্দ্র বমাট আয় ৬,১১,৫৩৪/- টাকা ও ব্যয় ৬,৬৮,৭১২/- টাকা এবাং 

এিএফবি-কুমারখালী বকদন্দ্র বমাট আয় ২৬,২২,৪৭৮/- টাকা ও ব্যয় ২৭,৬৫,৮৫৪/- টাকা। আদলাচয বকন্দ্রিমূদহর আয়-

ব্যদয়র ববস্তাবরত বহিাব বলখবচদের মােদম বেখাদনা হদলা (পৃিা-৩৯, ৪২ ও ৪৫)। 

 

১৫.১১ ফযাশন বর্জাইন কায ডক্রমাঃ  

নরবিাংেী বজলার িাদহপ্রতাদপ  স্থাবপত ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউদট ৪ বের বময়াবে বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন বর্জাইন, 

বটক্সটাইল বটকদনালবজ বকাি ড চালু করার বনবমদত্ত কাবরগবর বশক্ষা ববাদর্ ড অন্তভু ডবক্তর ববিদয় ০৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ 

বচয়ারম্যান, কাবরগবর বশক্ষা ববার্ ডদক অনুদরাধ করা হদয়দে। এোড়া এ প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট ও প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্রিমূদহর 

আওতায় ১০৫ টি জনবদলর পে অস্থায়ীভাদব রাজস্ব খাদত স্থানান্তদরর প্রস্তাব অর্ ড মন্ত্রণালদয় প্রবক্রয়াধীন আদে। 

 

১৫.১২ তাঁবতদের জন্য ঋণ ববতরণ কায ডক্রম (বববিক বিন্টাদরর লক্ষযমাো অনুু্িাদর): 
 

১৫.১২.১  তাঁবতদের বন্ধ তাঁতিমূহ চালু করার বনবমত্ত চলবত মূলধন িরবরাদহর লদক্ষয ৫০.১৫৬ বকাটি টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় ‘‘তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডতাবচ (িাংদশাবধত)’’ শীি ডক একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৮ বর্দক ৩০ জুন ২০০৬ পয ডন্ত 

িমদয় বাস্তবায়ন করা হদয়দে। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন বময়াে বশি হদলও আোয়কৃত লভযাাংদশর অর্ ড বেদয় ঋণ ববতরণ 

কায ডক্রম অব্যাহত রদয়দে।  
 

১৫.১২.২  এ কম ডতাবচর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ১০৫৬ জন তাঁবতদক ঋণ ববতরদণর লক্ষযমাোর ববপরীদত ১০০৪ জন 

তাঁবতদক ২৯৬৮ টি তাঁদতর ববপরীদত ৩৪৫.৫৬ লক্ষ টাকা ববতরণ করা হদয়দে। আদলাচয অর্ ডবেদর ঋণ আোদয়র লক্ষযমাো 

বেল ৪১৫.১১ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত আোয় হদে ৫৪১.৫২ লক্ষ টাকা। আোদয়র গড় হার ১৩০.৪৫%। এোড়া প্রকদল্পর শুরু 

বর্দক জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত িমদয় ৪৩৫৯২ জন তাঁবতদক ৬৩৩৮১ টি তাঁদতর ববপরীদত ৭২৬৫.১৮ লক্ষ টাকা ববতরণ করা 

হদয়দে। উক্ত িমদয় ঋণ আোদয়র লক্ষযমাো বেল ৭২৫৬.৪৪১ লক্ষ টাকা এবাং প্রকৃত আোয় হদে ৫১৫৮.৯৩২ লক্ষ টাকা। 

আোদয়র গড় হার ৭১.০৯%। ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কায ডক্রদমর বববরণ আলাোভাদব অে প্রবতদবেদনর িারবণ ৪.১-৪.২ এ 

িবিদবশ করা হদয়দে। এোড়া ক্ষুদ্রঋণ কম ডতাবচর বাবি ডক ও ক্রমপুবঞ্জত ঋণ ববতরণ ও আোয় (পৃিা- ৪৮-৪৯ ও ৫২-৫৩) 

এবাং ঋণ আোদয়র বাবি ডক ও ক্রমপুবঞ্জত শতকরা বহিাব বলখবচদের িাহাদয্য বেখাদনা হদলা (পৃিা- ৪৭ ও ৫১) 
 

১৫.১২.৩  তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডতাবচর আওতায় িমাত স প্রকল্পটির অনুকূদল ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা িরকাদরর বনকট 

হদত ঋণ বহদিদব গ্রহণ করা হয়। পরবতীদত িরকাদরর বিিান্ত অনুযায়ী ববগত ০২/১০/২০১২ তাবরদখ ২,৬৩৮.৫২ লক্ষ 

টাকা, ২৫/১০/২০১২ তাবরদখ ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ০৯/০৭/২০১৩ তাবরদখ ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ২৬/০৬/২০১৪ তাবরদখ 

২০০.০০ লক্ষ, ০৪/১০/২০১৫ তাবরদখ ২৭৫.০০ লক্ষ, ১৯/১০/২০১৫ তাবরদখ ২৭০.৩০ লক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৬ তাবরদখ 

১০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬.১১.২০১৬ তাবরদখ ২৫.০০ লক্ষ টাকা এবাং ০২.০৩.২০১৭ তাবরদখ ১০০.০০ লক্ষ টাকািহ 

িব ডদমাট ৪,০০৮.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পবরদশাদধর অাংশ বহদিদব বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জমা 

প্রোন করা হদয়দে।  
 

১৫.১৩।  তাঁত বদস্ত্রর ‘‘কাবি অব অবরবজন প্রতযয়নপে’’ প্রোনাঃ 
 

১৫.১৩.১  হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্র িামবগ্র ববদেদশ রত সাবনর মােদম তবদেবশক মুদ্রা অজডন তর্া হস্তচাবলত 

তাঁতবশদল্প বনদয়াবজত প্রাবন্তক তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক উিবতর লদক্ষয রত সাবনকারকদের আদবেদনর বপ্রবক্ষদত বাাংলাদেশ 

তাঁত ববার্ ড হদত রত সাবনদযাগ্য হস্তচাবলত তাঁতবশল্পজাত বদস্ত্রর কাবি অব অবরবজন প্রতযয়নপে প্রোন করা হয়। ২০১৭-১৮ 

অর্ ডবেদর ১৬টি রত সাবনকারক প্রবতিাদনর অনুকূদল ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ মাবকডন র্লার মূল্যমাদনর তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্র ও 

বপাশাক িামবগ্র রত সাবনর লদক্ষয ৩৭০টি কাবি অব অবরবজন প্রতযয়নপে প্রোন করা হদয়দে। রত সাবনকৃত পদের মদে 

টাঙ্গাইল তাঁত কটন শাবড় ১৯,৮৪,৯৯৪ বপি, তাঁত কটন শাবড় ২৯,৩৫,৩৮৪ বপি, তাঁত লুবঙ্গ ৭,০৪,৭০০ বপি,       

১,০০০ বপি, তাঁতজাত পে (ওড়না) ১,৩৭,৩৯০ বপি এবাং বববভি প্রকার তাঁতজাত পে ১,৩৭৪ বপি রদয়দে। কাবি অব 

অবরবজন প্রতযয়নপে বফ বাবে িব ডদমাট ৩,৭০,০০০/- (বতন লক্ষ িত্তর হাজার) টাকা ববাদর্ ডর অর্ ড ও বহিাব ববভাদগ জমা 

হদয়দে। 
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১৫.১৩.২  বমলা ও প্রেশ ডনী (অভযন্তরীণ): হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত বদস্ত্রর জনবপ্রয়তা বৃবি ও বাজার িম্প্রিারদণর 

লদক্ষয বেদশর বববভি স্থাদন জাতীয়, িামাবজক ও ধমীয় উৎিব উপলদক্ষ বেশীয় তাঁত বস্ত্র বমলা ও প্রেশ ডনীর আদয়াজন 

করা হদয় র্াদক। তাঁবত িবমবতর িেস্য/তাঁত কারখানার মাবলক/তাঁত বস্ত্র রত সাবনকারকগণ এিব বমলা ও প্রেশ ডনীদত 

তাদের উৎপাবেত বস্ত্রাবে প্রেশ ডন ও ববক্রয় কদর র্াদকন। এ কায ডক্রদমর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্ ড বেদর বাাংলাদেশ 

তাঁত ববাদর্ ডর িহায়তায় বেদশর বববভি স্থাদন ৩টি বেশীয় তাঁত বস্ত্র প্রেশ ডনী ও বমলার আদয়াজন করা হদয়দে। 
 

১৫.১৩.৩ বমলা (আন্তজডাবতক):  হস্তচাবলত তাঁত বস্ত্রদক ববদেদশর বাজাদর জনবপ্রয় কদর বতালা এবাং ববদেদশ এর বাজার 

সৃবি ও িম্প্রিারদণর লদক্ষয রত সাবন উিয়ন বুযদরার উদদ্যাদগ ১৪-২৭ নদভম্বর ২০১৭ িমদয় ভারদতর নয়াবেল্লীদত অনুবিত 

Indian International Trade Fair (IITF) শীি ডক বমলায় ঢাকার বমরপুর ববনারবি তাঁবত িবমবতর ০১(এক) 

জন প্রবতবনবধর অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা করা হদয়দে। এ োড়া মহান ববজয় বেবি উেযাপন উপলদক্ষ কলকাতাস্থ বাাংলাদেশ 

বর্পুটি হাইকবমশদনর উদদ্যাদগ আদয়াবজত বাাংলাদেশ ববজয় উৎিব-২০১৭ এ ০২(দুই)    ববনারবি তাঁবত িেস্যদক 

িলিহ অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা করা হদয়দে। ১-১০ অদক্টাবর, ২০১৭ িমদয় মবরশাদি অনুবিত home Wonders 

EXPO-2017  এ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড অাংশগ্রহণ কদরদে। ০২-১২ নদভম্বর, ২০১৭ িমদয় ভারদতর চবন্ডগদড় অনুবিত 

National Crafts Mela- 2017 এ ০৩(বতন)টি তাঁবত িবমবত/উদদ্যাক্তাদের িল বরাদ্দিহ অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা 

করা হদয়দে। 

 

১৫.১৩.৪ বিকদহাল্ডার/রত সাবনকারকদের িাদর্ মত বববনময় িভাাঃ তাঁতজাত পদের রত সাবন বৃবির লদক্ষয করণীয় 

বনধ ডারদণ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বিকদহাল্ডার/রত সাবনকারকদের িাদর্ ৪(চার)টি মত বববনময় িভা আদয়াজন করা হদয়দে। 
   

১৫.১৪।   তাঁবত িবমবত গঠন ও অবর্টকরণ এবাং তাঁত কারখানার অনুদমােনাঃ 

 

তাঁবত িবমবত বববধমালা ১৯৯১ এ ববণ ডত ক্ষমতাবদল বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক    ২০১৮ মাি পয ডন্ত িারা বেদশ বমাট 

১,৩২৬ টি প্রার্বমক, ৫৬ টি মােবমক এবাং ০১ টি জাতীয় তাঁবত িবমবত বনবন্ধন করা হদয়দে। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ৩২ 

টি বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন ২৫০ টি তাঁবত িবমবত অবর্ট করার লক্ষযমাোর ববপরীদত বমাট ২৬৬টি তাঁবত িবমবতর 

অবর্ট িম্পি করা হদয়দে। প্রার্বমক এবাং মােবমক তাঁবত িবমবতর তথ্যাবে, প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্টকরণ িাংক্রান্ত 

তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৫ এ িবিদবশ করা হদয়দে। িমগ্র বেদশ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক অনুদমােনপ্রাত স 

তাঁত কারখানার (ববশ ও ববদশার্ধ্ড তাঁদতর িমিদয় গঠিত) িাংখ্যা ২৭২ টি। 

 
 

১৫.১৫।  ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর িাংদশাবধত বাবি ডক উিয়ন কম ডতাবচদত অন্তভু ডক্ত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রকল্পিমূহাঃ 
 

চলবত ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর  িাংদশাবধত বাবি ডক উিয়ন কম ডতাবচদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনম্নবলবখত ০৯ টি প্রকল্প 

অন্তভু ডক্ত আদে। তন্মদে ০২ টি চলবত প্রকল্প যর্াাঃ (১) ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন 

(ববএমআরই) অব দ্যা এবক্সিটিাং ক্লর্ প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত) এবাং (২) 

এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (১ম িাংদশাবধত) শীি ডক 

প্রকল্পিয় চলবত প্রকল্প বহদিদব বাস্তবায়ন করা হদে। প্রকল্প ০২ টির অনুকূদল ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর আরএবর্বপদত 

৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। অপর ০৭ টি প্রকল্প যর্া (১) বাাংলাদেদশর বিানাবল ঐবতহয মিবলদনর সুতা 

ততবরর প্রযুবক্ত ও মিবলন কাপড় পুনরুিার (১ম পয ডায়), (২) বশখ হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপন, (৩) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

আওতায় ৫ টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১ টি ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট এবাং ০২ টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন, (৪) 

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ববদ্যমান বর্দপ্লামা বকাদি ডর যুদগাপদযাগীকরণ এবাং এর 

অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণ, (৫) বেদশর তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ, অচালু তাঁত 

চালু করা এবাং তাঁদতর আধুবনকায়ন, (৬) তাঁতজাত পদের বহুমুখীকরণ     (৭) বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত 

ববার্ ড কমদপ্লক্স স্থাপন শীি ডক প্রকল্পগুদলা বরাদ্দববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদে। 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুদলার আবর্ ডক ও বাস্তব অগ্রগবত িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৬ এ িবিদবশ 

করা হদয়দে। বনদম্ন ০৯ টি প্রকদল্পর িাংবক্ষত স বববরণ বেয়া হদলাাঃ 
 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পিমূহাঃ 
 

১৫.১৬   ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব দ্যা এবক্সিটিাং ক্লর্ প্রদিবিাং বিন্টার 

এযাট মাধবেী, নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত) : 

 
 

১৫.১৬.১  বতডমান িমদয় প্রবতদযাবগতামূলক বাজাদর হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্রদক টিবকদয় রাখার লদক্ষয 

মানিম্পি বস্ত্র উৎপােন বনবিত করার পাশাপাবশ বকন্দ্রটিদক লাভজনক প্রবতিাদন পবরণত করার জন্য আধুবনক 
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যন্ত্রপাবত স্থাপদনর বনবমত্ত ‘‘ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব দ্যা এবক্সিটিাং ক্লর্ 

প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী’’ শীি ডক ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি 

ববএমআরইকরদণর মােদম তাঁবতদের স্বল্প মূদল্য বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বিবা যর্া- কাপড় রাংকরণ, মাদি ডরাইবজাং, বিন্টাবরাং, 

কযাদলন্ডাবরাং, বপ্রবন্টাং ইতযাবে বিবা অবধকতর বৃবি পাদব। 

 

১৫.১৬.২   প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৮ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত বমাট ৪১৫৮.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদল্পর ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ একদনক কতৃডক অনুদমাবেত হয়। 

 

১৫.১৬.৩  ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদল্পর অনুকূদল বমাট ৪২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। 

বরাদ্দকৃত অদর্ ডর মদে বর্দক ৩৬২.৯৫ লক্ষ টাকা ববভাজন ও অবমুক্ত করা হদয়দে। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর    ২০১৮ 

মাি পয ডন্ত প্রকদল্পর অনকূদল ৩৬২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে। ব্যদয়র অগ্রগবত ৮৪.৬০%। প্রকদল্পর শুরু বর্দক    

২০১৮ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৪,০৭৯.৭০২ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত ৯২.০০%। 
 

১৫.১৬.৪  প্রকদল্পর আওতায় কায ডাদেশ প্রোনকৃত অাংদশর বাউন্ডাবর ওয়াল এবাং পুরাতন ফযাক্টবর ভবদনর বমরামদতর 

কাজ িম্পি হদয়দে। প্রকদল্পর অবফি ভবন (ভূবম উিয়নিহ) বনম ডাণ কাজ িম্পি হদয়দে এবাং অবফি ভবনটি হস্তান্তর ও 

গ্রহণ করা হদব। ফযাক্টবর ভবদনর বনম ডাণ কাজ গদড় প্রায় ৯৬% িম্পি হদয়দে। এোড়া, প্রকদল্পর আওতায় ১টি িযান্টার 

বমবশন ক্রয়পূব ডক প্রবতস্থাপদনর কাজ িম্পি হদয়দে এবাং অববশি বমবশনাবরজ ক্রয়/িাংগ্রদহর বনবমত্ত       PSI 

িম্পি করা হদয়দে।       PSI িম্পি কদর যন্ত্রপাবত িাংগ্রহ ও প্রবতস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। প্রকদল্পর 

অববশি কাজ জুন ২০১৭ এর মদে িম্পি করা িম্ভব না হওয়ায় প্রকদল্পর বিতীয় িাংদশাবধত প্রস্তাদবর উপর ১ম বপইবি 

িভা ২২.০৬.২০১৭ তাবরদখ অনুবিত হদয়দে এবাং প্রকদল্পর বিতীয় িাংদশাবধত প্রস্তাদবর উপর ২য় বপইবি িভা গত 

১৩.০৫.২০১৮              হ    । উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয়      ৪৪৭০.০০                  

         ২০১৩         ২০১৯                        গত ২৪.০৫.২০১৮ তাবরদখ প্রকল্প প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে।  

 

১৫.১৭   এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (১ম িাংদশাবধত): 
 

১৫.১৭.১  বেদশর তাঁত অধুযবিত এলাকায় তাঁবতদের বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা বযমন- তাতা এবাং কাপড় রাংকরণ, 

মাি ডারাইবজাং, কযাদলন্ডাবরাং, বিন্টাবরাং ইতযাবে বিবা প্রোদনর লদক্ষয বেদশর বববভি তাঁতবনববড় এলাকায় 

‘‘এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া’’ (১ম িাংদশাবধত) শীি ডক 

৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটি চলমান রদয়দে। এ ৩টি িাবভ ডি বিন্টার হদলাাঃ- (১) কাবলহাবত, টাাংগাইল; 

(২) কুমারখালী, কুবিয়া এবাং (৩) শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ।  

 

১৫.১৭.২   প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৮ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত বমাট ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদল্পর ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রী কতৃডক অনুদমাবেত হয়। 
 

১৫.১৭.৩   ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদল্পর অনুকূদল বমাট ৩৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। 

বরাদ্দকৃত অদর্ ডর মদে বর্দক ৩৭১.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হদয়দে। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর     ২০১৮ মাি পয ডন্ত 

৩৫৮.৩৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৬.৬০%। প্রকল্প শুরু বর্দক    ২০১৮ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 

২,৫৮২.৫৬ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত ৪৬.০০%। 
 

১৫.১৭.৪  প্রকদল্পর আওতায় কাবলহাবত িাবভ ডি বিন্টাদরর পূতড বনম ডাণ কাজ ১০০% িম্পি হদয়দে। শাহজােপুর ও 

কুমারখালী িাবভ ডি বিন্টাদরর ফযাক্টবর বশদর্র বনম ডাণ কাজ িম্পি হদয়দে এবাং এ ২টি বিন্টাদরর অন্যান্য অবকাঠাদমা বনম ডাণ 

কাজ গদড় প্রায় ৯৩% িম্পি হদয়দে। প্রকদল্পর কাবলহাবত বকদন্দ্রর যন্ত্রপাবত িরবরাদহর বনবমত্ত PSI িম্পি করা হদয়দে। 

যন্ত্রপাবতিমূহ বকদন্দ্র প্রবতস্থাপদনর কাজ চলমান রদয়দে। প্রকদল্প স্থাবপতব্য কাবলহাবত, শাহজােপুর ও কুমারখালী বকদন্দ্রর 

ETP এর পূতড বনম ডাণ কাজ ১০০% িম্পি হদয়দে। প্রকদল্পর শাহজােপুর ও কুমারখাবল বকদন্দ্রর যন্ত্রপাবতিমূহ ইউদরাপ 

ববইজর্ বনধ ডারণ করায় এর মূল্য বৃবি বপদয়দে এবাং এরই পবরদপ্রবক্ষদত  প্রকদল্পর বময়াে জুলাই ২০১৩ বর্দক জুন ২০১৯ এ 

বনধ ডারণ পূব ডক বমাট ৮৮৫০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটির ২য় িাংদশাধনী প্রস্তাব ৩১.১২.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও 

পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর    ০১.০৩.২০১৮ তাবরদখ  বপইবি িভা 

অনুবিত হ    ;                                     /                                     

  ও   হ                  ৩০.০৫.২০১৮          ও       ।                                    

                         । 
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১৬।  নতুন প্রকল্পিমূহাঃ 

 

 

১৬.১  বাাংলাদেদশর বিানাবল ঐবতহয মিবলদনর সুতা ততবরর প্রযুবক্ত ও মিবলন কাপড় পুনরুিার (১ম পয ডায়): 
 

মিবলন প্রযুবক্ত পুনরুিাদরর লদক্ষয ব্যাপক গদবিণা কায ডক্রম পবরচালনা করা, মিবলন কাপদড়র নমুনা িাংগ্রহ এবাং নমুনা 

হদত মিবলন সুতার DNA বিদকাদয়ি িনাক্তকরণ, মিবলদনর সুতা ততবরর “ফুটি কাপ ডাি” (বাাংলাদেদশর বকান অঞ্চদল 

আদে বকনা তা) অনুিন্ধান করা, “ফুটি কাপ ডাি” উবিদের DNA এর িাদর্ মিবলন কাপদড়র DNA এনালাইবিি কদর 

কাবিত ভযারাইটি িনাক্তকরণ এবাং মিবলন কাপড় ততবরর উপদযাগী “ফুটি কাপ ডাি” তুলার জাত পাওয়া না বগদল 

িমজাতীয় তুলার জাম ড-প্লাজম িাংগ্রহ করার লদক্ষয িব ডদশি ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত বর্বপবপ’টি মন্ত্রণালয় হদত পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। 

আদলাচয প্রকদল্পর উপর পবরকল্পনা কবমশদন গত ২০.১১.২০১৬ তাবরদখ বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার 

বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয় ১৯.১২.২০১৬ তাবরদখ বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটি মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রী কতৃডক চূড়ান্ত অনুদমােদনর 

প্রবক্রয়াধীন আদে। প্রকদল্পর বর্বপবপ অনুদমােদনর জন্য গত ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় কতৃডক একটি আধা-িরকাবর (বর্ও) পে মাননীয় মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবদর বপ্ররণ করা হদয়দে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে ডশনা বাস্তবায়দনর স্বাদর্ ড প্রস্তাববত প্রকল্পটি দ্রুত অনুদমােদনর জন্য ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ 

মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয়দক বর্ও পে বপ্ররণ করা হদয়দে। পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটির উপর 

বকছু তথ্য জানদত চাওয়া হদল চাবহত তথ্যাবে বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত গত ২৮.০১.২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পবরকল্পনা কবমশদনর চাবহোর আদলাদক গত ১৬.০৫.২০১৮ তাবরদখ “বভদক্টাবরয়া এন্ড 

অযালবাট ড বমউবজয়াম” লন্ডন পবরেশ ডন প্রবতদবেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে।              ২০১৭ 

হ          ২০১৯                      ২০১৮ হ      ২০২১                                      

         ১২-০৬-২০১৮                 হ    ।  ও                                  ২৬-০৬-২০১৮ 

          ও                      হ    । 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

১৬.২  বশখ হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপনাঃ 

 
 

১৬.২.১   েবরদ্র ও প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক পুনব ডািদনর লদক্ষয তাঁবত পবরবারদক আবাি-কাম-কারখানা স্থাপদনর জন্য জবমর 

প্লট বরাদ্দ করা, তাঁতবস্ত্রদক জনবপ্রয় এবাং তাঁবতদের উৎপাবেত বস্ত্র ববপণদনর সুববধাদর্ ড প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন 

করা, উিত পবরদবশ সৃবির লদক্ষয বিখাদন স্কুল, কদলজ, মিবজে, রাস্তা, বখলার মাঠিহ প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা বনম ডাণ 

করা, তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোদনর মােদম আত্মকম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি এবাং জীবনযাোর মান 

উিত করার লদক্ষয বমাট ১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ প্রণয়ন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ 

করা হয়। প্রকল্পটির বর্বপবপ’র উপর যাচাই-বাোই কবমটির এক িভা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় অনুবিত হয়। িভার 

আদলাচনা অনুিাদর প্রকল্পটির উপর Feasibility study করার জন্য একটি আন্তাঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন করা হয়। 

  

 

১৬.২.২   আন্তাঃমন্ত্রণালয় কবমটির প্রবতদবেন অনুযায়ী আদলাচয বশখ হাবিনা তাঁত পবল্ল প্রকদল্পর জন্য বমাট ১,৯১১০০.০০ 

লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত ০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন 

বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর লদক্ষয অনুদমােন প্রবক্রয়াকরদণর জন্য পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটি গ্রহণ 

না করার ববিদয় মতামত প্রোন করা হদয়দে বদল জানা যায়। তদব প্রকল্পটি অনুদমােন প্রবক্রয়াকরদণর ববিয়টি 

পুনবব ডদবচনার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত পবরকল্পনা কবমশনদক অনুদরাধ জানাদনা হদয়দে মদম ড জানা যায়। গত  

১৫-০২-২০১৮ তাবরদখ প্রকদল্পর উপর পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত                 

০২                                  হ      হ ।                                     ২৬০০০.০০ 

                                          ২২.০৫.২০১৮           ও                      হ    । 

            ও                    ০৯-০৭-২০১৮            ও          ,                        

হ    । উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় 

অন্তভু ডক্ত আদে। 
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১৬.৩   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ৫ টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১ টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট এবাং ২ টি 

মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপনাঃ 

 
 

বেদশর তাঁত অধুযবিত এলাকািমূদহর তাঁবতদেরদক উিত বয়ন ও রাংকরণ ববিদয় প্রবশক্ষণ প্রোদনর মােদম েক্ষতা ও 

উৎপােন বৃবি, বেদর ৩০০০ প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন এবাং তাঁত বদস্ত্রর গুণগত মান বৃবির মােদম তাঁবতদের আয় 

ও জীবনযাোর মাদনািয়দনর লদক্ষয “বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ৫ টি বববিক বিন্টাদর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১ টি 

ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট এবাং ২ টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন” শীি ডক একটি প্রকল্প ৬১১৯.৭১ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় প্রণয়ন করা হয়। পরবতীদত মন্ত্রণালদয়র বনদে ডশনা অনুযায়ী বমাট ৪২২৯.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৯.০৫.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত  গত 

২০.০৭.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় িাংবিি বর্বপবপ’র উপর যাচাই-বাোই কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত 

িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ৫৮৫৮.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১০.১০.২০১৬ তাবরদখ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর জনবল বনধ ডারদণর ববিদয় অর্ ড মন্ত্রণালদয় ০৮.০২.২০১৭ তাবরদখ এক 

িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিান্ত অনুযায়ী বমাট ১১৯৩০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর 

০৯.০৭.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। গত ২১.০৯.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র 

মােদম প্রকদল্পর বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে এবাং গত ২৫.১০.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন 

বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। বপইবি িভার বিন্ধাদন্তর আদলাদক পূতড বনম ডাণ কাজ বপর্বব্লউবর্ এর মােদম করা হদব মদম ড 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কতৃডক  গত ২৬.০২.২০১৮ তাবরদখ পে বপ্ররণ করা হয়। বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক প্রকদল্পর 

বর্বপবপ বমাট ১১,৭০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠন কদর জানুয়াবর ২০১৮ - জুন ২০২১ বময়াদে বাস্তবায়দনর 

বনবমত্ত চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয গত ১১.০৩.২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় কতৃডক  গত ১৯.৩.২০১৮ তাবরদখ প্রকদল্পর বর্বপবপ চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা 

হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকদল্পর বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদনর বশল্প ও শবক্ত ববভাগ বর্দক একদনক উইাং এ বপ্ররদণর বনবমত্ত 

নবর্ অনুদমাবেত হদয়দে।  

 

১৬.৪   বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ববদ্যমান বর্দপ্লামা বকাদি ডর যুদগাপদযাগীকরণ এবাং 

এর অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণাঃ 

 
 

১৬.৪.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর পবরচালনাধীন বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ২০০৯-

২০১০ বিশদন প্রবশক্ষণ কায ডক্রদমর পাশাপাবশ (এইচএিবি বভাদকশনাল) কাবরকুলাদম একাদর্বমক কায ডক্রম শুরু হয়। 

এরই ধারাবাবহকতায় ২০১০-২০১১ বিশন বর্দক বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল কাবরকুলাম চালু হয়। ফদল তাবত্ত্বক জ্ঞাদনর 

পাশাপাবশ ব্যবহাবরক জ্ঞাদনরও আবশ্যকতা বেখা বেয়। প্রবতিাদনর অবকাঠাদমাগত  সুববধা প্রবশক্ষণ কায ডক্রমদক িামদন 

বরদখ বতডমাদন একাদর্বমক কায ডক্রম চালুর ফদল অবকাঠাদমাগত উিয়নও জরুবর হদয় পদড়। 
 

১৬.৪.২  নরবিাংেীদত অববস্থত বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট ববদ্যমান বর্দপ্লামা বকাি ডদক আধুবনকীকরণ 

ও যুদগাপদযাগীকরদণর লদক্ষয ‘‘বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত বর্দপ্লামা বকাদি ডর 

আধুবনকীকরণ ও যুদগাপদযাগীকরণ’’ শীি ডক ৩৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ প্রণয়ন করা হয়। পরবতীদত 

মন্ত্রণালদয়র বনদে ডশনা অনুিাদর জুলাই ২০১৬ বর্দক জুন ২০১৯ বময়াদে বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বমাট ৩০৮১.০০ লক্ষ 

টাকা বববনদয়াগ ব্যদয়র বর্বপবপ গত ১৯.০৫.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত  গত 

২০.০৭.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় িাংবিি বর্বপবপ’র উপর যাচাই-বাোই কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত 

িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ৪৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ০৮.১২.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র 

ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। পবরকল্পনা কবমশদনর বনদে ডশনা অনুিাদর বনধ ডাবরত বাাংলা েদক বর্বপবপ 

প্রণয়নপূব ডক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালীন জনবল  বনধ ডারণ িাংক্রান্ত কবমটির িভা 

গত ০১.০৮.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড ববভাদগ অনুবিত হয়। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ৪৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠনকরতাঃ গত ১৮.১০.২০১৭ তাবরদখ প্রকদল্পর বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা 

কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ২৭.১১.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে।  

                                                                  হ   ৩১.০৫.২০১৮        

  ও      ।    ০৪.০৬.২০১৮        ৬২০০.০০                             পুনগ ডঠন করা হদয়দে। পুনগ ডঠিত 
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বর্বপবপ টি গত ০৭-০৬-২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর 

আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদে। 
 

১৬.৫   বেদশর তাঁবতদের আর্ ডিামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ, অচালু তাঁত চালু করা এবাং তাঁদতর 

আধুবনকায়নাঃ 
 

বেদশর েবরদ্র ও প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক চলবত মূলধন িরবরাহ করা, অচল তাঁতদক িচল করা, যা তাঁবতদের উৎপােন ও 

আয়দক বধ ডন কদর, আত্মকম ডিাংস্থাদনর মােদম আর্ ড-িামাবজক ও জীবনযাোর মান উিত করা, তাঁদতর আধুবনকায়দনর 

মােদম অবধক পবরমাদণ গুণগত মানিম্পি তাঁত বস্ত্র উৎপােন করা যা প্রবতদযাবগতামূলক বাজাদর টিদক র্াকার লদক্ষয 

বমাট ১৫,৯০৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় আদলাচয প্রকল্পটির বর্বপবপ গত ১৫.১১.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত ০৭.১২.২০১৬ তাবরদখ প্রকল্প যাচাই-বাোই কবমটির িভা অনুবিত 

হদয়দে। উক্ত িভার বিিান্ত অনুযায়ী বর্বপবপ বমাট ১৫৯১৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। পবরকল্পনা কবমশন কতৃডক বর্বপবপর উপর বকছু তথ্য চাওয়া 

হদল বিগুদলা বর্বপবপদত িবিদবশ কদর বর্বপবপ পুনগ ডঠনপূব ডক পুনরায় মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় 

জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব গত ০৮.০৬.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদল ০১.০৮.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড 

মন্ত্রণালয় হদত প্রকল্প গ্রহদণর বযৌবক্তকতা বপ্ররদণর জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়দক অনুদরাধ করা হয়। অর্ ড মন্ত্রণালদয়র 

চাবহো অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহদণর বযৌবক্তকতা এবাং এ িাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে িম্ববলত পে গত ২২.০৮.২০১৭ তাবরদখ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়  বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত ৩১.১০.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় জনবল বনধ ডারণ 

িাংক্রান্ত কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৭.০১.২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত উক্ত 

বর্বপবপ ০৫-০২-২০১৮ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত ১৯.০৩.২০১৮ তাবরদখ  

বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে।                                             ১৫,৮০০.০০         

       হ                                 হ                ,                ২৫-০৪-২০১৮ 

          ও                                     হ    । অর্ ড ববভাদগর মতামত ১১-০৬-২০১৮ তাবরদখ 

পাওয়া বগদে। পুনগ ডঠিত বর্বপবপ ২৬-০৬-২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদে। 

 

১৬.৬  তাঁতজাত পদের বহুমুখীকরণাঃ 
 

বক্রতার চাবহোর পবরবতডদনর িাদর্ িামঞ্জস্য বরদখ তববচেময় তাঁতজাত পে উৎপােন করা, আধুবনক বর্জাইন ও ফযাশন 

বেন্ড চালু কদর বন্ধ হদয় যাওয়া তাঁতগুদলা চালু করা, উিত বর্জাইন ও প্রযুবক্তগত উিয়দনর মােদম বেশীয় ও 

আন্তজডাবতক বাজাদরর চাবহো পূরণ করা, তাঁতজাত পে বহুমুখীকরদণ লাগিই প্রযুবক্তর প্রবতডন করা এবাং গ্রামীণ ববকার 

যুবক ও যুব মবহলাদের আত্মকম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি করার লদক্ষয ১,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠিত 

বর্বপবপ গত ০৮.০৯.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর উপর গত ০৫.১০.২০১৬ 

তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় প্রকল্প যাচাই-বাোই কবমটির এক িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিান্ত অনুিাদর 

তবদেবশক িাহায্য প্রাবত সর লদক্ষয বমাট ১০৭০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বপবর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক গত ১৯-১০-২০১৬ 

তাবরদখ মন্ত্রণালদয় নীবতগত অনুদমােদনর জন্য বপ্ররণ করা হদয়দে। পবরকল্পনা কবমশন বর্দক আদলাচয প্রকল্পটি বনজস্ব 

অর্ ডায়দন গ্রহদণর পরামশ ড প্রোন করা হয়। প্রকল্পটি তবদেবশক িাহায্য তর্া USAID  এবাং JICA এর অর্ ডায়দন 

বাস্তবায়দনর ববিয়টি পুনবব ডদবচনার জন্য ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয়দক বর্ও 

পে বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বপবর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদনর মােদম গত ২১.০১.২০১৮ তাবরদখ অর্ ডননবতক 

িম্পকড ববভাদগ (ইআরবর্) বপ্ররণ করা হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব 

অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদে। 

 
 

১৬.৭  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্স স্থাপন, বমরপুর, ঢাকাাঃ 

 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রধান কায ডালদয়র জন্য অবফি ভবন বনম ডাণ, ববাদর্ ডর কম ডরত কম ডকতডা/কম ডচারীদের আবািন 

িাংকট বনরিদনর লদক্ষয আবাবিক ভবন বনম ডাণ, উিত পবরদবশ সৃবির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় অন্যান্য অবকাঠাদমা বনম ডাণ, 

ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট বনম ডাণিহ তাঁত বশল্প তর্া তাঁবতদের উিয়দনর জন্য বববভি সুদযাগ সুববধা প্রোদনর লদক্ষয 

বমাট ১৫৪০০.০০ লক্ষ টাকার পূতড বনম ডাণ কাদজর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হদয়দে। গত ১৯-০৭-২০১৬ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় 

অনুবিত প্রকল্প পয ডাদলাচনা িভায় উক্ত স্থাপনািমূদহর পাশাপাবশ ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর জন্য বিিান্ত গ্রহণ 
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করা হয়। বি বমাতাদবক প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ১২৩৯০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠনকরতাঃ গত 

০৭.০৫.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত ১১.০৬.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় 

প্রকল্প যাচাই-বাোই কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৮৩০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাবিহ ১৪.০৯.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত গত ১৮.১০.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন জনবল বনধ ডারণ কবমটির িভা গত ১৬.১১.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় অনুবিত হদয়দে। 

উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত 

১১.০২.২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়।    ও            হ                ২৮.০২.২০১৮  

                               হ । প্রকল্পটির উপর গত ০১.০৪.২০১৮ তাবরদখ  পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি 

িভা অনুবিত হদয়দে । বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক গঠিত ব্যয় বযৌবক্তককরণ কবমটির কায ডবববরণী ২৩-০৪-২০১৮ 

তাবরদখ পাওয়া বগদে। এোড়া বপইবি িভার বিিান্ত অনুিাদর প্রকদল্পর আওতায় ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর 

বযৌবক্তকতা বনরূপদনর জন্য একটি কবমটি গঠন করা হদয়দে। কবমটির প্রবতদবেন পাওয়া মােই বর্বপবপ পুনগ ডঠনপূব ডক 

চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদব। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত 

বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদে।  

 
 

 

১৭।  তাঁত শুমাবর ২০১৮: 

 

 

১৭.১  বেদশর ববদ্যমান তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দনর লদক্ষয িরকাবর বকাংবা ববিরকাবর পয ডাদয় বযদকাদনা 

পেদক্ষপ গ্রহণ, প্রকল্প গ্রহণ, এ িাংক্রান্ত বয-বকাদনা প্রাক্কলন ততবর, গদবিণা, তাঁবতদের উিয়ন ইতযাবে কায ডক্রম গ্রহদণর 

বক্ষদে তাঁত শুমাবর অতযন্ত প্রদয়াজন। বেদশ ববদ্যমান তাঁত িাংখ্যা (চালু ও চালু বনই এমন তাঁত), তাঁত বশদল্প বনদয়াবজত 

বলাক িাংখ্যা, প্রকারবভবত্তক বমাট উৎপােন, কাউন্টবভবত্তক সুতার চাবহো, তাঁবতদের ববদ্যমান িমস্যা, উৎপােন উপকরণ 

তর্া সুতা, রাং, রিায়ন, খুচরা যন্ত্রাাংশ, কায ডকরী মূলধন, ববপণন ব্যবস্থা, তাঁত বশদল্পর ভববষ্যৎ িম্ভাবনা, িদব ডাপবর জাতীয় 

অর্ ডনীবতদত এ বশদল্পর অবোন ইতযাবে িম্পদকড িঠিক তথ্যাবে পাওয়া যাদব। এিব তথ্য তাঁত বশদল্পর উিয়দন িঠিক 

নীবত বনধ ডারণ ও প্রকল্প/কম ডতাবচ প্রণয়দন িহায়ক হদব। যার ফদল বেশব্যাপী তাঁত শুমাবর পবরচালনা করা অপবরহায ড। তাঁত 

শুমাবরর মােদমই তাঁত বশদল্পর যাবতীয় তথ্যাবে িাংগ্রহ করা িম্ভব হয়। 

 
 

১৭.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা’র মােদম ২০০৩ িাদল িব ডদশি তাঁত শুমাবর 

অনুবিত হয়। তাঁত শুমাবর ২০১৮ প্রকল্পটি পবরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ববভাদগর আওতাধীন বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান 

বুযদরা কতৃডক বাস্তবায়দনর জন্য যর্াযর্ কতৃডপক্ষ কতৃডক অনুদমাবেত হয়। বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা (ববববএি) কতৃডক 

বাস্তবায়নাধীন “তাঁত শুমাবর ২০১৮” এর মাঠ পয ডাদয় ১-৫ এবপ্রল ২০১৮  তাবরখ বময়াদে বেশব্যাপী (িকল বজলায়) 

বজানাল অপাদরশন পবরচাবলত হয়। ববভাগ ও বজলা পয ডাদয়র িমিয়কারীগদণর িমিদয় মািার বেইনারগদণর প্রবশক্ষণ 

প্রোনপূব ডক গত ১০-১৪ বম, ২০১৮ পয ডন্ত িমদয় িমগ্র বেদশ মূল শুমাবর (Main Census) অনুবিত হদয়দে। 

  
 

১৮।  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে ডশনাাঃ 
 

১৮.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অবফি ভবনিহ অন্যান্য স্থাপনা বনম ডাণাঃ 
 

১৮.১.১  ববগত  ১২.১০.২০১৪  তাবরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পবরেশ ডনকাদল বনদম্নাক্ত বনদে ডশনা প্রোন 

কদরনাঃ 
 

 “বমরপুদরর জবম তাঁত ববাদর্ ডর অবফি ভবনিহ অন্যান্য স্থাপনা বনম ডাদণর কাদজ ব্যবহার করা বযদত পাদর”  

 

১৮.১.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বমরপুদরর জবমদত অনবধভাদব বিবািকৃত ববস্তবাবিদের উদেদের ববরুদি মহামান্য 

হাইদকাদট ড জননক হাবিনা ববগম গাং কতৃডক বরট নাং ৫৬৭/২০০৩ মামলা োদয়র কদরন। ববণ ডত মামলায় বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

গত ০৬.০৫.২০১৫ তাবরদখ পক্ষভুক্ত হয়।  

 

১৮.১.৩  প্রকল্প এলাকার ৪০ একর জবমর মদে ৩.০০ একর জায়গা জাতীয় গৃহায়ন কতৃডপক্ষ কতৃডক বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ডদক 

বুবঝদয় বেয়া হদয়দে এবাং গত ১৯.০৮.২০১৫ তাবরদখ জাতীয় গৃহায়ন কতৃডপক্ষ কতৃডক বাতাঁদবাদক বলজ বর্র্ বরবজদস্ট্রশন কদর 

বেয়া হয় যার েবলল নাং-৬৫১৯।  

 

১৮.১.৪  ববনারবি শাবড় প্রস্তুতকারী তাঁবতদের ববনারবি পবল্ল, ভািাণদটক, কাফরুল, ঢাকা হদত ঢাকার বাইদর পুনব ডািন এর 

নাদম উদেদের ববরুদি ববনারবি তাঁবতদের পদক্ষ জননক আাঃ মািান গাং িহ ৮০ জন তাঁবত মহামান্য হাইদকাদট ড বরট বপটিশন 
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নাং ১০০৭৭/২০১৫ মামলা োদয়র কদরন। মহামান্য হাইদকাট ড গত ১৭.০৯.২০১৫ তাবরখ হদত ০৬ (েয়) মাদির জন্য 

possession & position        স্থবগতাদেশ প্রোন কদরন যা এখনও বহাল আদে।  

 

 

১৮.১.৫  মামলাটি        জন্য কায ড তাবলকার ২৬ নাং বকাদট ড রদয়দে।       ৩৭.০০                হ          

                                ১০-০৭-২০১৮                             হ                 ৪০৭৬। 

 

১৮.১.৬  বমরপুরস্থ ৩.০০ একর জবমদত বর্বজটাল িাদভ ড কাজ িম্পি হদয়দে। বাতাঁদবা বর্দক “বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

কমদপ্লক্স স্থাপন, বমরপুর, ঢাকা” বশদরানাদম বপ্রবরত পূতড কাদজর প্রাক্কলন PWD কতৃডক বভটিাং কদর বনয়া হদয়দে এবাং 

১২৩৯০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ প্রণয়নকরতাঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত 

১১.০৬.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় প্রকল্প যাচাই-বাোই কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় 

বমাট ১১৮৩০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাবিহ ১৪.০৯.২০১৭ তাবরদখ 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন জনবল বনধ ডারণ কবমটির িভা গত ১৬.১১.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড 

মন্ত্রণালদয় অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ 

পুনগ ডঠন কদর গত ১১.০২.২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়।    ও            হ                

২৮.০২.২০১৮                                 হ    । প্রকল্পটির উপর গত ০১.০৪.২০১৮ তাবরদখ পবরকল্পনা 

কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক গঠিত ব্যয় বযৌবক্তককরণ কবমটির কায ডবববরণী  

২৩-০৪-২০১৮ তাবরদখ পাওয়া বগদে। শীঘ্রই বর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদব। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদে।  

 

 

১৮.২  বশখ হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপনাঃ  

 

১৮.২.১   গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ িরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২.১০.২০১৪  তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

পবরেশ ডনকাদল ঢাকার বাইদর তাঁত পবল্ল স্থাপদনর বনদে ডশনা প্রোন কদরন। 

 

“বমরপুর ঘনবিবতপূণ ড জায়গা। তাই ববনারবি পবল্ল ও কম ডরত শ্রবমকদের উপযুক্ত বািস্থাদনর ব্যবস্থা করদত 

হদব। ঢাকার বাইদর বখালাদমলা জায়গায় ববনারবি/তাঁত পবল্ল স্থাপদনর ব্যবস্থা বনদত হদব।” 
 

১৮.২.২  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উবল্লবখত বনদে ডশনার পবরদপ্রবক্ষদত  তাঁত বশল্প তর্া তাঁবতদের িাবব ডক উিয়ন ও ববকাদশর 

লদক্ষয ঢাকার বাইদর বখালাদমলা পবরদবদশ েবরদ্র/প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক পুনব ডািদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর বনবমত্ত বমাট 

১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির বর্বপবপ’র উপর 

যাচাই-বাোই কবমটির এক িভা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় অনুবিত হয়। িভার আদলাচনা অনুিাদর প্রকল্পটির উপর 

Feasibility study করার জন্য একটি আন্তাঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন করা হয়। 
 

১৮.২.৩   আন্তাঃমন্ত্রণালয় কবমটির প্রবতদবেন অনুযায়ী আদলাচয তাঁত পবল্ল প্রকদল্পর জন্য বমাট ১,৯১,১০০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত ০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা 

হদয়দে। প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর লদক্ষয অনুদমােন প্রবক্রয়াকরদণর জন্য পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটি গ্রহণ না করার 

ববিদয় মতামত প্রোন করা হদয়দে বদল জানা যায়। তদব প্রকল্পটি অনুদমােন প্রবক্রয়াকরদণর ববিয়টি পুনবব ডদবচনার জন্য 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত পবরকল্পনা কবমশনদক অনুদরাধ জানাদনা হদয়দে মদম ড জানা যায়। প্রকল্পটি অনুদমােন 

প্রবক্রয়াকরদণর জন্য ০৪.০৬.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রীদক বর্ও প্রোন করা হদয়দে। গত  

১৫-০২-২০১৮ তাবরদখ প্রকদল্পর উপর পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে।                    

০২                                  হ      হ ।                                     ২৬০০০.০০ 

                                          ২২.০৫.২০১৮           ও                      হ    । 

            ও                    ০৯-০৭-২০১৮            ও          ,                        

হ    । উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় 

অন্তভু ডক্ত আদে। 
 

১৮.৩  ঐবতহযবাহী মিবলন সুতা ততবরর প্রযুবক্ত পুনরুিারাঃ 

 

১৮.৩.১  গত ১২.১০.২০১৪ তাবরখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পবরেশ ডন কাদল বনদম্নাক্ত বনদে ডশনা প্রোন কদরনাঃ 

 

“বস্ত্রবশদল্প বাাংলাদেদশ বিানাবল ঐবতহয রদয়দে। বকান্ বকান্ এলাকায় মিবলদনর সুতা ততরী হদতা তা 

বজদন বি প্রযুবক্ত পুনরুিাদরর উদদ্যাগ গ্রহদণর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরন” 
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১৮.৩.২   উক্ত বনদে ডশনার পবরদপ্রবক্ষদত  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক ১টি বপবপএনবব প্রস্তুত কদর মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা 

হয়। পরবতীদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কায ডালদয়র মুখ্যিবচব মদহােদয়র িভাপবতদত্ব অনুবিত িভায় প্রকল্প আকাদর 

বনধ ডাবরত ফরদমদট প্রবক্রয়াকরদণর জন্য বনদে ডশনা প্রোন করা হয়। বমাট ৭১৮.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ 

প্রণয়ন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র বনদে ডশনা অনুযায়ী িব ডদমাট 

১২১০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় “Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, The 

Golden Heritang of Bangladesh (1
ST

 phase)’’ শীি ডক বর্বপবপ’টি পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম 

পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। আদলাচয প্রকদল্পর উপর পবরকল্পনা কবমশদন গত ২০.১১.২০১৬ তাবরদখ বপইবি 

িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয়র মােদম  পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটি মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয় কতৃডক চূড়ান্ত 

অনুদমােদনর প্রবক্রয়াধীন আদে। প্রকদল্পর বর্বপবপ অনুদমােদনর জন্য গত ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, বস্ত্র 

ও পাট মন্ত্রণালয় কতৃডক একটি আধা-িরকাবর (বর্ও) পে মাননীয় মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবদর বপ্ররণ করা হদয়দে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে ডশনা বাস্তবায়দনর স্বাদর্ ড প্রস্তাববত প্রকল্পটি দ্রুত অনুদমােদনর জন্য ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ 

মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয়দক বর্ও পে বপ্ররণ করা হদয়দে। পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটির উপর 

বকছু তথ্য জানদত চাওয়া হদল চাবহত তথ্যাবে বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত গত ২৮.০১.২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পবরকল্পনা কবমশদনর চাবহোর আদলাদক গত ১৬.০৫.২০১৮ তাবরদখ “বভদক্টাবরয়া এন্ড 

অযালবাট ড বমউবজয়াম” লন্ডন পবরেশ ডন প্রবতদবেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে।              ২০১৭ 

হ          ২০১৯                      ২০১৮ হ      ২০২১                                      

           ১২-০৬-২০১৮                 হ    ।   ও                                  ২৬-০৬-

২০১৮           ও                      হ    ।  

 
 

 

১৯।  বর্বজটাল কায ডক্রমাঃ 

 
 

১৯.১   বতডমান িরকাদরর রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী বর্বজটাল বাাংলাদেশ বববনম ডাদণর লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বববভি 

কায ডক্রম বাস্তবায়ন করদে। জনিাধারণদক তথ্য িরবরাদহর লদক্ষয জাতীয় তথ্য বাতায়দনর আওতায় বাাংলাদেশ তাঁত 

ববার্ ড কতৃডক www.bhb.gov.bd বশদরানাদম একটি র্াইনাবমক ওদয়ব বপাট ডাল পবরচাবলত হদে। বপাট ডালটিদক িমৃি 

করার জন্য প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট বনয়বমত আপদলার্ করা হয়। বাতাঁদবা’র িকল প্রর্ম বশ্রবণর কম ডকতডার নাদম বনজস্ব 

বর্াদমইন ই-বমইল আইবর্ ততবর এবাং েববিহ তথ্যাবে ওদয়ব বপাট ডাদল িবিদবশ করা হদয়দে। 

www.facebook.com/bhb.gov বশদরানাদম বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর একটি অবফবিয়াল বফিবুক বপজ রদয়দে। 

বফিবুক বপদজর মােদম বাতাঁদবা’র কায ডক্রম ও তাঁবতদের বববভি বিবা িম্পবকডত তথ্যাবে বনয়বমত প্রোন করা হয়। 

এোড়া বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী’র বশক্ষা ও 

প্রবশক্ষণ কায ডক্রম িাংক্রান্ত তথ্যাবে প্রবতিানটির বনজস্ব ওদয়ব বপাট ডাল  www.bheti.portal.gov.bd এর মােদম প্রকাশ 

করা হয়। 

 

১৯.২   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ক্রয় কায ডক্রদম স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিতকদল্প e-Gp পিবত প্রবতডন করা হদয়দে। এ 

পয ডন্ত ০৭ টি ক্রয় কায ডক্রম e-Gp পিবতদত িম্পি করা হদয়দে। বাদয়াদমবেক পিবতদত বাতাঁদবা প্রধান কায ডালদয়র 

কম ডকতডা/কম ডচারীগদণর তেবনক হাবজরা গ্রহণ করা হদে। 

 

১৯.৩ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর চলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় কায ডক্রম িহজীকরণ ও ই-িাবভ ডদির আওতায় বনদয় আিার 

লদক্ষয a2i এর িহদযাবগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীি ডক ই-িাবভ ডিটির 

ততবরকৃত ToR, EOI এবাং RFP ২৩ জুলাই ২০১৭ তাবরদখ প্রধানমন্ত্রীর কায ডালদয় বিবপটিইউ ও আইবিটি বেশাবলিদের 

উপবস্থবতদত পুনাঃপয ডাদলাচনা িাংক্রান্ত কম ডশালা অনুবিত হয়। উক্ত কম ডশালায় আদলাচয ই-িাবভ ডিটির TOR, EOI এবাং 

RFP িাংদশাধন করা হয়। িাংদশাবধত আদলাচয ই-িাবভ ডিটির িফ্টওয়ার বর্দভলপদমন্ট পয ডাদয় ১,০৬,৫১,৩৭৫/- টাকা এবাং 

পাইলটিাং বাস্তবায়ন পয ডাদয় ৪৬,৪৩,০০০/- টাকা িব ডদমাট ১,৫২,৯৪,৩৭৫/- টাকা ব্যয় হদব।প্রস্তাববত ই-িাবভ ডিটির িফ্টওয়ার 

বর্দভলপদমন্ট কায ডক্রম িফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য ২২.১০.২০১৭ তাবরদখ Procurement Plan অনুদমাবেত হদয়দে। 

Procurement Plan অনুযায়ী ০৬ বর্দিম্বর ২০১৭ তাবরদখ বাতাঁদবা’র ওদয়বিাইট, বিবপটিইউ-এর ওদয়বিাইট এবাং 

বাাংলা ও ইাংদরবজ জাতীয় তেবনক পবেকায় EOI ববজ্ঞবত স প্রকাশ করা হয়।  EOI জমাোদনর িব ডদশি তাবরখ অর্ ডাৎ ২২ 

বর্দিম্বর ২০১৭ তাবরখ ববলা ১২:০০ ঘটিকায় প্রাত স আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়। ২৪ টি িফ্টওয়ার বর্দভলপদমন্ট 

প্রবতিান আদলাচয কাদজর জন্য আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব োবখল কদর। মূল্যায়ন কায ডক্রম বশদি ৪টি প্রবতিান িাংবক্ষত স 

http://www.bhb.gov.bd/
http://www.facebook.com/bhb.gov
http://www.bheti.portal.gov.bd/
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তাবলকায় স্থান পায়। প্রবতিানিমূদহর অনুকূদল গত ১৭.০৫.২০১৮ তাবরদখ RFP জাবর করা হয়। আগামী ১৪.০৬.২০১৮ 

তাবরদখ RFP প্রস্তাব উন্মকু্ত করা হয়। মূল্যায়ন কাজ চলমান রদয়দে। 
 

১৯.৪   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কায ডক্রদম গবতশীলতা ও স্বেতা আনয়ন এবাং বিবা িহজীকরদণর লদক্ষয ই-ফাইল (নবর্) 

কায ডক্রম িফলভাদব বাস্তবায়ন করা হদে। 

 

 

 

 

২০।  রাজস্ব বাদজট বরাদ্দ ও ব্যয়াঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ড ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর িাংদশাবধত রাজস্ব বাদজদটর অনুকূদল ২,২৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। 

উক্ত অর্ ডবেদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনজস্ব আয় ৮.০০ লক্ষ টাকািহ বমাট বরাদ্দ ২,২৯৩.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৮ 

মাদি ব্যয় হদয়দে ৩৮৬.৯৫৯ লক্ষ টাকা এবাং চলবত অর্ ডবেদর    ২০১৮ পয ডন্ত ব্যয় হদয়দে ২২৪৬.১৪২ লক্ষ টাকা যা বমাট 

বরাদদ্দর ৯৭.৯৬%। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল প্রবতদবেদনর িারবণ- ৭ এ বেয়া হদলা। 

 

২১।  অবর্ট-আপবত্ত িাংক্রান্ত তথ্যাঃ 

 

২১.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রধান কায ডালয়িহ বাতাঁদবা’র বববভি প্রবতিান/বকদন্দ্র ১৯৮২-৮৪ হদত জুন ২০১৭ পয ডন্ত 

িমদয় ক্রমপুবঞ্জত ১৯৩ টি আপবত্ত বেল। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর নতুন বকান অবর্ট-আপবত্ত উত্থাবপত হয়বন। ১৯৩ টি 

আপবত্তর মদে ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ২৮ টি আপবত্ত বনষ্পবত্ত হদয়দে। 

 

 

২১.২   ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বনষ্পবত্তকৃত ২৮ টি আপবত্তর মদে জবড়ত অদর্ ডর পবরমাণ ২২৩৯.৬০ লক্ষ টাকা। অববশি 

(১৯৩-২৮)= ১৬৫ টি আপবত্ত অমীমাাংবিত রদয়দে। এদত জবড়ত অদর্ ডর পবরমাণ োড়ায় ১৮০২৪.৫৫ লক্ষ টাকা। 

 

   
(লক্ষ টাকায়) 

1982-84 n‡Z 2016-17 
A_©eQi ch©šÍ 

‡gvU AwWU AvcwË 
2017-18 A_©eQ‡i DÌvwcZ 
bZzb AvcwËi msL¨v I RwoZ 

UvKvi cwigvY 

2017-18 A_©eQ‡i 
wb®úwËK…Z AwWU 

AvcwË 

2017-18 
A_©eQ‡ii Ryb 2018 
ch©šÍ Awb®úbœ AwWU 

AvcwË 

msL¨v UvKvi cwigvY  msL¨v 
UvKvi 
cwigvY  

msL¨v UvKvi cwigvY  

193 wU 20264.15 
বকান অবর্ট আপবত্ত উত্থাবপত 

হয়বন 
28 wU ২২৩৯.৬০ 165 ১৮০২৪.৫৫ 

 

২২।  ভববষ্যত পবরকল্পনাাঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক ভববষ্যত পবরকল্পনার মদে (১) বশখ হাবিনা নকবশ পবল্ল, (২) তাঁতজাত পদের গুোমঘর 

স্থাপন, (৩) তাঁত বদস্ত্রর প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন/তাঁত হাট স্থাপন, (৪) বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষণ 

বকদন্দ্র বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন বর্জাইন বকাি ড চালুকরণ, (৫) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র 

স্থাপন (২য় পয ডায়) এবাং (৬) বপশাগত েক্ষতা বৃবির লদক্ষয তাঁত ববাদর্ ডর কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষণ শীি ডক 

প্রকল্পিমূহ গ্রহদণর পেদক্ষপ বনয়া হদয়দে। বনদম্ন প্রকল্পগুদলার িাংবক্ষত স বববরণ বেয়া হদলাাঃ 
 

২২.১  প্রকদল্পর নামাঃ বশখ হাবিনা নকবশ পবল্ল, জামালপুর 
 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২২ পয ডন্ত। 

প্রকল্প এলাকাাঃ জামালপুর 

প্রকদল্পর প্রভাব/ফলাফলাঃ বেবশ ঐবতহয নকবশ কাঁর্া এবাং তাঁত বশল্প রক্ষা পাদব। ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প উদদ্যাগক্তারা 

পুনব ডাবিত হদব। উৎপােন ও রত সাবন আয় বৃবি পাদব। কম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি হদব। প্রকদল্পর বর্বপবপ ততবরর কাজ 

চলমান রদয়দে। বর্বপবপ ততবরর পর শীঘ্রই বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদব। 
 

২২.২   প্রকদল্পর নামাঃ তাঁতজাত পদের গুোমঘর স্থাপন 
 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২১ পয ডন্ত। 

প্রকল্প এলাকাাঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধুযবিত এলাকা। 

প্রকদল্পর প্রভাব/ফলাফলাঃ তাঁবতদের উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর গুোমজাতকরণ ও বনরাপত্তা প্রোন। 
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২২.৩   প্রকদল্পর নামাঃ তাঁত বদস্ত্রর প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন 
 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২১ পয ডন্ত। 

প্রকল্প এলাকাাঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধুযবিত এলাকা। 

প্রকদল্পর প্রভাব/ফলাফলাঃ উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর ববপণন সুববধা প্রোন এবাং আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন। 
 

 

২২.৪   প্রকদল্পর নামাঃ বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন বর্জাইন বকাি ড চালুকরণ 
 

প্রকদল্পর উদদ্দশ্যাঃ 

 
 

(ক) বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন বর্জাইন বকাি ড চালু করা; 

(খ) প্রবত ব্যাদচ ২৪০ জন োে-োেীদক ০৪ (চার) বের বময়াবে প্রবশক্ষণ সুববধা প্রোন করা; 

(গ) তাঁত খাদত েক্ষ মানব সৃবির মােদম তাঁত বশল্প ও এ িাংক্রান্ত খাদত কাবরগবর সুববধা সৃবি করা। 
 

 

প্রকল্প এলাকাাঃ (১) খাবেম নগর, বিদলট (২) ববড়া, পাবনা (৩) িাতমার্া, রাংপুর। 

 
 

২২.৫   প্রকদল্পর নামাঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন (২য় পয ডায়) 

প্রকদল্পর উদদ্দশ্যাঃ  

 

 

(ক) বভাক্তার রুবচ ও পেন্দ এবাং পবরববতডত বাজার চাবহো অনুিাদর নতুন নতুন বর্জাইন উিাবন; 

(খ) বেদশ েক্ষ বস্ত্র প্রযুবক্তববে ততবর এবাং তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর জন্য উপযুক্ত প্রবশক্ষণ প্রোন; 

প্রকল্প এলাকাাঃ বববিক বিন্টার ময়মনবিাংহ, বোহার, রূপগঞ্জ, ভাঙ্গা, কক্সবাজার, বহামনা, বাঞ্ছারামপুর, যদশার, খুলনা, 

তশলকুপা, িাতক্ষীরা, কাবলগঞ্জ, বগৌরনেী, পটুয়াখালী, বচবররবন্দর, শাহজােপুর, উল্লাপাড়া, রাজশাহী ও িাঁবর্য়া এর 

কায ডকরী এলাকা। 

 

২২.৬   প্রকদল্পর নামাঃ বপশাগত েক্ষতা বৃবির লদক্ষয তাঁত ববাদর্ ডর কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষণ 
 

প্রকদল্পর উদদ্দশ্যাঃ কম ডকতডাদের বপশাগত েক্ষতা বৃবি। 

 

২৩।   বটকিই উিয়ন অভীি (SDGs) 
 

িরকাদরর ২০১৬ বর্দক ২০৩০ িাল বময়াদে বাস্তবাবয়তব্য বটকিই উিয়ন অভীি (SDGs) এর িাদর্ িঙ্গবত বরদখ 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কম ডপবরকল্পনা (Action Plan) িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ-৮ এ (    ৫৮-৭৫) বেয়া হদলা। 

 

২৪।  বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত (APA) 

 
 

গত ১৪.০৬.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র িাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং ১৯.০৬.২০১৭ 

তাবরদখ বাতাঁদবা’র মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতিাদনর িাদর্ বাতাঁদবা’র ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত 

(APA) স্বাক্ষবরত হয়। স্বাক্ষবরত চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ০৪টি বকৌশলগত উদদ্দদশ্যর লক্ষযমাো বনধ ডারণ করা 

হয়, যর্াাঃ (১) তাঁত পদের উৎপােন ও গুণগত মান বৃবিদত িহায়তাকরণ, (২) মানব িম্পে উিয়ন, (৩) তাঁত বদস্ত্রর 

বাজার িম্প্রিারদণ িহদযাবগতা এবাং (৪) উিয়ন কায ডক্রম বজারোরকরণ।    ২০১৮ মাদির APA এর বাস্তব অগ্রগবত 

িারবণ - ৯ ও  ১০.১ - ১০.৬ এ িবিদবশ করা হদলা। 

 
 

২৪.২  তাঁত পদের উৎপােন ও গুণগত মান বৃবিদত িহায়তাকরণাঃ  
 

২৪.২.১  বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর কায ডক্রদম িহায়তাাঃ তাঁত বস্ত্র উৎপােন বৃবির িহায়তায় ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বয়নপূব ড 

বিবা (টুইবিাং) এর বাবি ডক লক্ষযমাো ১৭,০০০ বকবজ সুতা। এর ববপরীদত ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর জুলাই বর্দক    ২০১৮ 

মাি পয ডন্ত প্রকৃত উৎপাবেত সুতার পবরমাণ ৩৯,৩৪২ বকবজ। শতকরা বহদিদব উৎপােন লক্ষযমাো অনুযায়ী অজডন 

২৩১.৪২%। এোড়া বয়দনাত্তর বিবার মােদম তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর বাবি ডক লক্ষযমাো ৩.২৯ বকাটি বমটাদরর ববপরীদত 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর    ২০১৮ মাি পয ডন্ত প্রকৃত উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর পবরমাণ ৪.২০৫ বকাটি বমটার। শতকরা 

বহদিদব উৎপােদনর লক্ষযমাো অনুযায়ী অজডন ১২৭.৮১%। 

 

 

২৪.২.২  ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় (APA       ): বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক চলমান ক্ষুদ্রঋণ কায ডক্রদমর আওতায় 

ঋণ ববতরদণ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর লক্ষযমাো ৯০০ জন ঋণপ্রাত স সুববধাদভাগীর পুরুি তাঁবতর ববপরীদত জুন ২০১৮ মাি 

পয ডন্ত ৭৮৮ জন তাঁবতদক ঋণ সুববধা প্রোন করা হদয়দে। শতকরা বহদিদব পুরুি ঋণপ্রাত স সুববধাদভাগী বৃবির বক্ষদে অজডন 
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৮৮%। অপরবেদক, ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাবি ডক লক্ষযমাো ১৫০ জন ঋণপ্রাত স সুববধাদভাগী মবহলা তাঁবতর ববপরীদত জুন 

২০১৮ মাি পয ডন্ত ২১৮ জন মবহলা তাঁবতদক ঋণ সুববধা প্রোন করা হদয়দে। শতকরা বহদিদব মবহলা ঋণপ্রাত স সুববধাদভাগী 

বৃবির বক্ষদে অজডন ১৪৫%। এোড়া আোয়কৃত ঋদণর বাবি ডক লক্ষযমাো ২৫০.০০ লক্ষ টাকার ববপরীদত জুন ২০১৮ মাি 

পয ডন্ত ৩২৫.১০ লক্ষ টাকা আোয় করা হদয়দে। শতকরা বহদিদব ঋণ আোদয়র বক্ষদে অজডন ১৩০.০৪%। 

 
 
 

২৪.৩  মানব িম্পে উিয়নাঃ  

 
 

২৪.৩.১  বনব ডাবচত তাঁবতদের প্রবশক্ষণাঃ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রবশক্ষণ বকন্দ্রিমূদহর মােদম 

বনব ডাবচত তাঁবতদের বববভি বকাদি ড পুরুি তাঁবত প্রবশক্ষণ প্রোদনর বাবি ডক লক্ষযমাো ১৭০ জদনর ববপরীদত    ২০১৮ মাি 

পয ডন্ত ১০৮ জন পুরুি তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। শতকরা বহদিদব প্রবশক্ষণপ্রাত স পুরুি তাঁবতর হার ৬৪%। 

অপরবেদক, মবহলা তাঁবত প্রবশক্ষদণর বাবি ডক লক্ষযমাো ৩৩০ জদনর ববপরীদত জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত ৩৯১ জন মবহলা 

তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা। শতকরা বহদিদব প্রবশক্ষণপ্রাত স মবহলা তাঁবতর হার ১১৮%। 

 
 

২৪.৩.২  কাবরগবর বশক্ষা (বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষায় উত্তীণ ড বশক্ষার্ী): বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত 

২০১৭-১৮ অনুযায়ী বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষায় উত্তীণ ড বশক্ষার্ীর লক্ষযমাো ৮০ জন। আদলাচয 

অর্ ডবেদর উক্ত বকাদি ডর ফাইনাল পরীক্ষা বফব্রুয়াবর-মাচ ড, ২০১৮ মাদি অনুবিত হয়। বম ২০১৮ মাদি ফলাফল প্রকাবশত 

হয়। বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষায় ৮৪           উত্তীণ ড হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর শতকরা বহদিদব 

অজডদনর হার ১০৫%। 

 
 

২৪.৩.৩  বাতাঁদবা’র কম ডকতডা-কম ডচারীদের প্রবশক্ষণাঃ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাতাঁদবা’র কম ডকতডা-কম ডচারীদের বাবি ডক 

প্রবশক্ষণ লক্ষযমাো ৯০ জদনর ববপরীদত    ২০১৮ মাি পয ডন্ত ৯০ জনদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। শতকরা বহদিদব 

অজডন ১০০%।  

 

 

২৪.৪  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদযাবগতাাঃ  
 

২৪.৪.১  তাঁত বদস্ত্রর রত সাবন িনে প্রোনাঃ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর তাঁত বদস্ত্রর রত সাবন িনে প্রোদনর বক্ষদে বাবি ডক 

লক্ষযমাো ১০০%।    ২০১৮ মাি পয ডন্ত ৩৭০ টি আদবেনপদের চাবহোর ববপরীদত ৩৭০ টি িনেপে ইসুয করা হদয়দে। 

অজডদনর হার ১০০%। 

 

২৪.৪.২  বিক বহাল্ডারদের িাদর্ িভার মােদম বস্ত্র ব্যবিার িহদযাবগতাাঃ বস্ত্র ব্যবিায় িহদযাবগতা প্রোদনর অাংশ 

বহদিদব বাতাঁদবা কতৃডক বিক বহাল্ডারদের িাদর্ িমদয় িমদয় মতবববনময় িভার আদয়াজন করা হয়। ২০১৭-১৮ 

অর্ ডবেদর বাবি ডক লক্ষযমাো ১২ টি িভার ববপরীদত    ২০১৮ মাি পয ডন্ত ২৪টি িভা অনুবিত হদয়দে। অজডদনর হার 

২০০%। 

 
 

২৪.৪.৩  তাঁত বস্ত্র বমলা আদয়াজনাঃ তাঁত বদস্ত্রর বাজার বৃবিদত িহায়তাকরদণর লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

পৃিদপািকতায় তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাবি ডক লক্ষযমাো ০৬ টি বমলা আদয়াজদনর 

ববপরীদত    ২০১৮ মাি পয ডন্ত ০৭ টি তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হদয়দে, অজডদনর হার ১১৬.৬৭%।  
 

২৪.৪.৪  রত সাবনকারকদের িাদর্ মতবববনময় িভাাঃ তাঁত বস্ত্র রত সাবন বৃবির জন্য রত সাবনকারকদের উৎিাবহত করার লদক্ষয 

বাতাঁদবা কতৃডক িমদয় িমদয় মতবববনময় িভার আদয়াজন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাবি ডক লক্ষযমাো ০৪ টি 

মতবববনময় িভার ববপরীদত  জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত ০৪ টি মতবববনময় িভা অনুবিত হদয়দে, অজডদনর হার ১০০%। 
 

 

 

২৪.৫  উিয়ন কায ডক্রম বজারোরকরণাঃ  

 
 

২৪.৫.১  চলমান প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়নাঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাস্তবায়নাধীন “তাঁত অধুযবিত এলাকায় ৩টি 

িাবভ ডি বিন্টার স্থাপন” শীি ডক প্রকল্পটির বাস্তবায়দন বাদজট ব্যদয়র বাবি ডক লক্ষযমাো ৯৫% এর ববপরীদত জুন ২০১৮ 

মাি পয ডন্ত অজডন ৯৬.৬০%, শতকরা বহদিদব অজডদনর হার ১০২.৬৮%। “বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকদন্দ্রর ববএমআরইকরণ” 

শীি ডক প্রকল্পটি বাস্তবায়দন বাদজট ব্যদয়র বাবি ডক লক্ষযমাো ৯৫% এর ববপরীদত জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত অজডন 

৮৪.৬০%। শতকরা বহদিদব অজডদনর হার ৮৯.০৫%। 
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২৪.৫.২  কায ডকরী প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্টকরণাঃ বাতাঁদবা’র বনবন্ধনকৃত প্রার্বমক তাঁবত িবমবতগুদলাদত ২০১৭-১৮ 

অর্ ডবেদর জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত ২৫০ টি তাঁবত িবমবত অবর্ট করার লক্ষযমাোর ববপরীদত বমাট ২৬৬ টি প্রার্বমক 

িবমবতর অবর্ট িম্পি হদয়দে। অজডদনর হার ১০৬.৪০%।                  

 

 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র িাদর্ বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বকৌশলগত উদদ্দশ্য, অগ্রাবধকার, 

কায ডক্রম, কম ডিম্পােন তাচক এবাং লক্ষযমাোিমূহ বাবি ডক কম ডিম্পােদনর বনধ ডাবরত েদকর বিকশন-৩ এ যর্াযর্ভাদব 

িবিদবশ করা হদয়দে, যা িারবণ- ৯ এ বেয়া হদলা। 

 

২৫।  নাগবরক বিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter): 
 

বেদশর তাঁত বশদল্পর ববকাদশর লদক্ষয তাঁবতদের বিবা প্রোদনর বনবমত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র বনদে ডশনা অনুযায়ী 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক নাগবরক বিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter) প্রস্তুত করা হদয়দে। প্রধান 

কায ডালয়িহ মাঠপয ডাদয়র িকল প্রবতিাদন তা প্রেশ ডন করা হদয়দে। বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক তাঁবত ও তাঁত    পে 

রত সাবনকারক এবাং তাঁত বশল্প িাংবিি ব্যবক্তবগ ডদক বনদম্নাক্ত বিবািমূহ প্রোন করা হয়াঃ 

 
 

(১) হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত পে িামগ্রী ববদেদশ রত সাবনর লদক্ষয কাবি অব অবরবজন িনেপে প্রোন, (২) বেশীয় ও 

আন্তজডাবতক বমলা/প্রেশ ডনীদত অাংশগ্রহদণর লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনববন্ধত তাঁবত িবমবতিমূদহর িেস্যবৃন্দদক 

িাবব ডক িহায়তা প্রোন, (৩) তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায ডক্রম, (৪) প্রবশক্ষণ ও একাদর্বমক কায ডক্রম, (৫) বয়নপূব ড ও 

বয়দনাত্তর বিবা প্রোন, (৬) তাঁবত ও তাঁত িম্পবকডত তথ্য প্রোন ইতযাবে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ- ১১ এ 

     হ   ।  
 

 

২৬। বাতাঁদবা’র িম্পবত্ত ও অন্যান্য স্থাপনার বববরণাঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্রণাধীন প্রবতিানিমূদহর িম্পবত্ত (ভূবম), বববভি স্থাপনার বববরণ এবাং প্রবতিানিমূদহর 

অভযন্তদর অববস্থত বববভি গােপালার ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ-১২ এ (    ৯০-১০৩) বেয়া হদলা। 
 

 

উপিাংহারাঃ  

 

বাাংলাদেদশর তাঁত বশল্প একটি ঐবতহযবাহী ববকাশমান বশল্প। পবরদবশ বান্ধব ও পবরধাদন অদনক আরামোয়ক ববধায় 

বতডমাদন ববর্শ্ব্যাপী তাঁত বদস্ত্রর চাবহো বৃবি বপদয়দে। কাদজই বভাক্তার চাবহো অনুযায়ী বস্ত্র িরবরাহ এবাং তাঁবতদের 

     মানিম্পি     বস্ত্র উৎপােন ও বাজারজাতকরদণ িহায়তা, আবর্ ডক িহায়তািহ বববভি বিবা প্রোন করা হদয় 

র্াদক। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন করা হদল ববপুল পবরমাণ গ্রামীণ কম ডিাংস্থাদনর 

সুদযাগ সৃবি হদব, তাঁত বদস্ত্রর উৎপােন ব্যাপক বৃবি পাদব। ফদল তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(গাজী বমা: বরজাউল কবরম) 

       

িেস্য (পবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন) 

বফানাঃ 8189085 

E-mail: member.pi@bhb.gov.bd 

 



 
 

 
 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর িম্পাবেত/চলমান গুরুত্বপূণ ড কায ডাববলর িাংবক্ষত স বববরণ 
 

অনুাঃ নাং বববরণ িাংবক্ষত স বববরণ 

১৪ জনবল বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর রাজস্ব বাদজদটর আওতায় অনুদমাবেত জনবদলর িাংখ্যা ৩৭২ টি। তন্মদে জুন ২০১৮ মাি পয ডন্ত ২৬৮ টি 

কম ডরত এবাং ১০৪ টি শূন্য পে রদয়দে।  

১৫.৫ - 

১৫.৯ 

প্রবশক্ষণ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ০৪টি প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর মােদম ৪৯৯ জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। প্রবশক্ষণ কায ডক্রদমর 

শুরু বর্দক এ পয ডন্ত বমাট  ১৩৫১৭ জন তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। 

১৫.১০ িাবভ ডবিাং কায ডক্রম (ক) বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র, মাধবেী, নরবিাংেীাঃ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর এ বকদন্দ্র তাঁবতদের বববভি বিবা প্রোদনর মােদম িব ডদমাট 

৩,৪৭,৬৮,৬০৬/- টাকা আয় এবাং ২,৬৮,৫৫,১৯২/- টাকা ব্যয় হদয়দে। উক্ত বকদন্দ্র িাংবিি ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ৭৯,১৩,৪১৪/- টাকা লাভ 

হদয়দে।  

(খ) বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার, শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জাঃ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর  বববভি িাবভডবিাং বাবে িব ডদমাট ৬,১১,৫৩৪/- টাকা আয় 

হদয়দে। পক্ষান্তদর ব্যয় হদয়দে ৬,৬৮,৭১২/- টাকা। িাংবিি অর্ ডবেদর এ      ৫৭,১৭৮/- টাকা ক্ষবত  হদয়দে।  

(গ) িাবভডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার, কুমারখালী, কুবিয়াাঃ  ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বববভি িাবভডবিাং বাবে িব ডদমাট ২৬,২২,৪৭৮/- টাকা আয় 

হদয়দে। অপরবেদক, ব্যয় হদয়দে ২৭,৬৫,৮৫৪/- টাকা। িাংবিি অর্ ডবেদর এ বকদন্দ্র ১,৪৩,৩৭৬/- টাকা ক্ষবত হদয়দে।  

১৫.১২ তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ 

ও আোয় কায ডক্রম (APA 

অনুিাদর) 

ঋণ ববতরদণ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর লক্ষযমাো ১০৫০ জদনর ববপরীদত ১০০৬ জন তাঁবতর অনুকুদল ঋণ ববতরণ করা হদয়দে। 

২৫০.০০ লক্ষ টাকা আোদয়র লক্ষযমাোর ববপরীদত ৩২৫.১০  লক্ষ টাকা আোয় হদয়দে। আোদয়র শতকরা হার ১৩০.০৪%। 

১৫.১৩ কাবি অব অবরবজন 

প্রতযয়নপে প্রোন 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর মােদম ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ১৬টি রত সাবনকারক প্রবতিানদক ১৩৩,০৫,১৭৪.৬৮ মাবকডন র্লার 

মূল্যমাদনর হস্তচাবলত তাঁতজাত পে রত সাবনর জন্য ৩৭০টি কাবি অব অবরবজন প্রতযয়নপে প্রোন করা হদয়দে। 

১৫.১৬- 

১৫.১৭ 

 ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর 

বাবি ডক উিয়ন 

কম ডতাবচভুক্ত বাাংলাদেশ 

তাঁত ববাদর্ ডর 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পিমূহ 

(ক) ব্যাদলবিাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব দ্যা এবক্সিটিাং ক্লর্ প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, 

নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত): বমাট ৪১৫৮.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদল্পর ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ একদনক কতৃডক 

অনুদমাবেত হয়। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর   আরএবর্বপ’বত এ প্রকদল্পর অনুকূদল বমাট ৪২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। জুন 

২০১৮ পয ডন্ত প্রকদল্পর অনকূদল ৩৬২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে, ব্যদয়র অগ্রগবত ৮৪.৬০%। প্রকদল্পর শুরু বর্দক জুন ২০১৮ পয ডন্ত 

ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৪০৭৯.৭০২ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত ৯২%। 

(খ) এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (১ম িাংদশাবধত): প্রকল্পটি জুলাই 

২০১৩ হদত জুন ২০১৮ পয ডন্ত বমাট ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদল্পর ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ পবরকল্পনা মন্ত্রী 

মদহােয় কতৃডক অনুদমাবেত হদয়দে। ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদল্পর অনুকূদল বমাট ৩৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 

রাখা হদয়দে।    ২০১৮ পয ডন্ত ৩৫৮.৩৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দে , ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৬.৬০%। প্রকল্প শুরু বর্দক জুন ২০১৮ 

পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ২৫৮২.৫৬ লক্ষ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত ৪৬.০০%। 

১৬ নতুন প্রকল্পিমূহ বনদম্নাক্ত প্রকল্পিমূহ ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদোঃ 

(ক) বাাংলাদেদশর বিানাবল ঐবতহয মিবলদনর সুতা ততবরর প্রযুবক্ত ও মিবলন কাপড় পুনরুিার (১ম পয ডায়): বমাট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর উপর গত 

২০.১১.২০১৬ তাবরদখ অনুবিত বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১,২১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয়র মােদম চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। পরবতীদত প্রকদল্পর বর্বপবপ চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কতৃডক ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবদর একটি আধা িরকাবর (বর্ও) 

পে বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটি পবরকল্পনা কবমশদন অনুদমােদনর প্রবক্রয়াধীন আদে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে ডশনা বাস্তবায়দনর স্বাদর্ ড প্রস্তাববত 

প্রকল্পটি দ্রুত অনুদমােদনর জন্য ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয়দক বর্ও পে বপ্ররণ করা হদয়দে। 

পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটির উপর বকছু তথ্য জানদত চাওয়া হদল চাবহত তথ্যাবে বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত গত ২৮.০১.২০১৮ তাবরদখ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পবরকল্পনা কবমশদনর চাবহোর আদলাদক গত ১৬.০৫.২০১৮ তাবরদখ “বভদক্টাবরয়া এন্ড অযালবাট ড 

বমউবজয়াম” লন্ডন পবরেশ ডন প্রবতদবেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে।             ২০১৭ হ          ২০১৯         

           ২০২১                                               ১২-০৬-২০১৮                 হ    ।   ও          

                        ২৬-০৬-২০১৮           ও                      হ    । 

  

(খ) বশখ হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপনাঃ বমাট ১৯১১০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর মন্ত্রণালদয়র মােদম গত 

০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর লদক্ষয অনুদমােন প্রবক্রয়াকরদণর জন্য 

পবরকল্পনা কবমশন হদত প্রকল্পটি গ্রহণ না করার ববিদয় মতামত প্রোন করা হদয়দে বদল জানা যায়। তদব প্রকল্পটি অনুদমােন 

প্রবক্রয়াকরদণর ববিয়টি পুনবব ডদবচনার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত পবরকল্পনা কবমশনদক অনুদরাধ জানাদনা হদয়দে মদম ড জানা 

যায়। গত ১৫.০২.২০১৮ তাবরদখ প্রকদল্পর উপর পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত                 

০২                                  হ      হ ।                                     ২৬০০০.০০    

                                       ২২.০৫.২০১৮           ও                      হ    ।          

   ও                    ০৯-০৭-২০১৮            ও          ,                        হ    । 

 

(গ) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ৫ টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১ টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট এবাং ০২ টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র 

স্থাপনাঃ বমাট ১১৯৩০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ২১.০৯.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম প্রকদল্পর 

বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে এবাং গত ২৫.১০.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে। বপইবি 

িভার বিিাদন্তর আদলাদক প্রকদল্পর পূতড বনম ডাণ কাজ বপর্বব্লউবর্    মােদম বাস্তবায়ন করা হদব         ও                    

২৬.০২.২০১৮                     ।বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক প্রকদল্পর বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বমাট ১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয়  জানুয়াবর ২০১৮ হদত জুন ২০২১ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য গত ১১.০৩.২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কতৃডক  গত ১৯.৩.২০১৮ তাবরদখ প্রকদল্পর বর্বপবপ চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয পবরকল্পনা 

কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদনর বশল্প ও শবক্ত ববভাগ বর্দক একদনক উইাং এ বপ্ররদণর বনবমত্ত নবর্ 

অনুমবেত হদয়দে।  

(ঘ) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ববদ্যমান বর্দপ্লামা বকাদি ডর যুদগাপদযাগীকরণ এবাং এর 

অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণাঃ নরবিাংেীদত অববস্থত বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট ববদ্যমান বর্দপ্লামা বকাি ডদক 

আধুবনকীকরণ ও যুদগাপদযাগীকরদণর লদক্ষয ‘‘বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত বর্দপ্লামা বকাদি ডর 

আধুবনকীকরণ ও যুদগাপদযাগীকরণ’’ শীি ডক বমাট ৪৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালীন জনবল বনধ ডারদণর ববিদয় অর্ ড ববভাদগ অনুবিত িভার বিিাদন্তর 
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অনুাঃ নাং বববরণ িাংবক্ষত স বববরণ 

প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ৪৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠনকরতাঃ গত ২০.০৯.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় 

বপ্ররণ করা হদয়দে। মন্ত্রণালয় হদত গত ১৮.১০.২০১৭ তাবরদখ প্রকদল্পর বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। 

প্রকল্পটির উপর গত ২৭.১১.২০১৭ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবিত হদয়দে।                        

                                           হ   ৩১.০৫.২০১৮          ও      ।    ০৪.০৬.২০১৮        

৬২০০.০০                             পুনগ ডঠন করা হদয়দে। পুনগ ডঠিত বর্বপবপ টি ০৭-০৬-২০১৮ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

(ঙ) বেদশর তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ, অচালু তাঁত চালু করা এবাং তাঁদতর আধুবনকায়নাঃ বেদশর েবরদ্র 

ও প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক চলবত মূলধন িরবরাহ করা, অচল তাঁতদক িচল করা, যা তাঁবতদের উৎপােন ও আয়দক বধ ডন কদর, 

আত্মকম ডিাংস্থাদনর মােদম আর্ ড-িামাবজক ও জীবনযাোর মান উিত করা, তাঁদতর আধুবনকায়দনর মােদম অবধক পবরমাদণ 

গুণগত মানিম্পি তাঁত বস্ত্র উৎপােন করা যা প্রবতদযাবগতামূলক বাজাদর টিদক র্াকার লদক্ষয বমাট ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মােদম পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর আওতায় 

জনবল বনধ ডারদণ অর্ ড মন্ত্রণালদয়র চাবহো অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহদণর বযৌবক্তকতা এবাং এ িাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে িম্ববলত পে গত 

২২.০৮.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়  বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর গত ৩১.১০.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় 

জনবল বনধ ডারণ িাংক্রান্ত কবমটির িভা অনুবিত হদয়দে। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৭.০১.২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত উক্ত 

বর্বপবপ ০৫.০২.২০১৮ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর ১৯.০৩.২০১৮ বপইবি িভা অনুবিত 

হদয়দে ।                                             ১৫,৮০০.০০                হ                   

              হ                ,                ২৫-০৪-২০১৮           ও                          

           হ    । অর্ ড ববভাদগর মতামত ১১-০৬-২০১৮ তাবরদখ পাওয়া বগদে। পুনগ ডঠিত বর্বপবপ             ২৬-০৬-২০১৮ 

তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

(চ) তাঁতজাত পদের বহুমুখীকরণাঃ পবরববতডত বক্রতা চাবহোর িাদর্ িামঞ্জস্য বরদখ তববচেময় তাঁতজাত পে উৎপােন করা, 

আধুবনক বর্জাইন ও ফযাশন বেন্ড চালু কদর বন্ধ হদয় যাওয়া তাঁতগুদলা চালু করা, উিত বর্জাইন ও প্রযুবক্তগত উিয়দনর মােদম 

বেশীয় ও আন্তজডাবতক বাজাদরর চাবহো পূরণ করা, তাঁতজাত পে বহুমুখীকরদণ লাগিই প্রযুবক্তর প্রবতডন করা এবাং গ্রামীণ 

ববকার যুবক ও যুব মবহলাদের আত্মকম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি করার লদক্ষয বমাট ১০৭০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

বপবর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক গত ১৯-১০-২০১৬ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় নীবতগত অনুদমােদনর জন্য বপ্ররণ করা হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর আরএবর্বপ’বত বরাদ্দহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদে। প্রকল্পটি তবদেবশক 

িাহায্য তর্া USAID এবাং JICA এর অর্ ডায়দন বাস্তবায়দনর ববিয়টি পুনবব ডদবচনার জন্য ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় 

মন্ত্রীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্রী মদহােয়দক বর্ও পে বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকদল্পর বপবর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদনর মােদম গত   

২১-০১-২০১৮ তাবরদখ অর্ ডননবতক িম্পকড ববভাদগ (ইআরবর্) বপ্ররণ করা হয়। 

(ে) বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্স স্থাপন, বমরপুর, ঢাকাাঃ বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্সিহ ফযাশন 

বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপন করা হদব। বমাট ১১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা  বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পূনগ ডঠন কদর জনবল বনধ ডারদণর 

প্রস্তাবিহ ১৪.০৯.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত গত 

১৮.১০.২০১৭ তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নাধীন জনবল বনধ ডারণ কবমটির িভা গত ১৬.১১.২০১৭ 

তাবরদখ অর্ ড মন্ত্রণালদয় অনুবিত হয়। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১১.০২.২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হদত উক্ত বর্বপবপ গত 

২৮.০২.২০১৮ তাবরদখ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটির উপর আগামী ০১.০৪.২০১৮ তাবরদখ  বপইবি িভা 

অনুবিত হদব। বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক গঠিত ব্যয় বযৌবক্তককরণ কবমটির কায ডবববরণী ২৩-০৪-২০১৮ তাবরদখ পাওয়া 

বগদে। এোড়া বপইবি িভার বিিান্ত অনুিাদর প্রকদল্পর আওতায় ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর বযৌবক্তকতা বনরূপদনর জন্য 

একটি কবমটি গঠন করা হদয়দে। কবমটির প্রবতদবেন পাওয়া মােই বর্বপবপ পুনগ ডঠনপূব ডক চূড়ান্ত অনুদমােদনর লদক্ষয মন্ত্রণালদয় 

বপ্ররণ করা হদব। শীঘ্রই বর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদব।  

১৭ তাঁত শুমাবর ২০১৮ তাঁত শুমাবর ২০১৮ প্রকল্পটি পবরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ববভাদগর আওতাধীন বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা কতৃডক 

বাস্তবায়দনর জন্য যর্াযর্ কতৃডপক্ষ কতৃডক অনুদমাবেত হয়। বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা (ববববএি) কতৃডক বাস্তবায়নাধীন 

“তাঁত শুমাবর ২০১৮” এর মাঠ পয ডাদয় ১-৫ এবপ্রল ২০১৮  তাবরখ বময়াদে বেশব্যাপী (িকল বজলায়) বজানাল অপাদরশন 

পবরচাবলত হয়। ববভাগ ও বজলা পয ডাদয়র িমিয়কারীগদণর িমিদয় মািার বেইনারগদণর প্রবশক্ষণ প্রোনপূব ডক গত ১০-১৪ বম, 

২০১৮ পয ডন্ত িমদয় িমগ্র বেদশ মূল শুমাবর (Main Census) অনুবিত হদয়দে। 

১৯ বর্বজটাল কায ডক্রম এ পয ডন্ত ০৭ টি ক্রয় কায ডক্রম e-Gp পিবতদত িম্পি করা হদয়দে। বাদয়াদমবেক পিবতদত বাতাঁদবা প্রধান কায ডালদয়র কম ডকতডা/কম ডচারীগদণর 

তেবনক হাবজরা গ্রহণ করা হদে। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর চলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় কায ডক্রম িহজীকরণ ও ই-িাবভডদির আওতায় বনদয় 

আিার লদক্ষয “e-Loan Mananagement System for the Weavers” শীি ডক ই-িাবভডিটির িফটওয়যার 

বর্দভলপদমন্ট কায ডক্রম িফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য ২২.১০.২০১৭ তাবরদখ Procurement Plan অনুদমাবেত হদয়দে। 

Procurement Plan অনুযায়ী EOI ববজ্ঞবত স প্রকাশ করা হদল ২৪ টি িফটওয়যার বর্দভলপদমন্ট প্রবতিান আদলাচয কাদজর জন্য 

আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব োবখল কদর। মূল্যায়ন কায ডক্রম বশদি ৪টি প্রবতিান িাংবক্ষত স তাবলকায় স্থান পায়।  প্রবতিানিমূদহর অনুকূদল গত 

১৭.০৫.২০১৮ তাবরদখ RFP জাবর করা হয়। গত ১৪.০৬.২০১৮ তাবরদখ RFP প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়। মূল্যায়ন কায ডক্রম চলমান রদয়নে। 

২০ রাজস্ব বাদজট বরাদ্দ ও 

ব্যয় বববরণী 

২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর বাতাঁদবা’র বনজস্ব আয় ৮.০০ লক্ষ টাকািহ মূল বাদজদট ২২৯৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। জুন 

২০১৮ মাদি ব্যয় হদয়দে ৩৮৬.৯৫৯ লক্ষ টাকা এবাং চলবত অর্ ডবেদর জুন ২০১৮ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয়  ২,২৪৬.১৪২ লক্ষ টাকা 

যা বমাট বরাদদ্দর ৯৭.৯৬%। 

২১ অবর্ট-আপবত্ত ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদর ২২৩৯.৬০          ২৮      -           হ    ।  বতডমান ক্রমপুবঞ্জত আপবত্তর িাংখ্যা ১৬৫ টি। 

জবড়ত টাকা ১৮০২৪.৫৫ লক্ষ টাকা।  

২৪ বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত 

(APA) 

গত ১৪.০৬.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র িাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং ১৯.০৬.২০১৭ তাবরদখ 

বাতাঁদবা’র মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতিাদনর িাদর্ বাতাঁদবা’র ২০১৭-১৮ অর্ ডবেদরর বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত স্বাক্ষবরত হয়। 
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†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 4 - - -

3 mwPe H 1 1 - - -

4 cÖavb wnmve iÿK 3 56500-74400 1 1 - - -

5 cÖavb (cwit I ev¯Ít) 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¯Ít) 5 H 1 1 - - -

14 Dc cÖavb (GgB) 5 H 1 - - 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 1

18 e¨e¯’vcK (µq) 5 H 1 - - 1 1

19 e¨e¯’vcK (iÿYv‡eÿb) 6 35500-67010 1 1 - - -

20 mnKvix cÖavb (cwit I ev¯Ít) 6 H 2 1 - 1 1

21 mnKvix cÖavb (GgB) 6 H 1 1 - - -

22 mnKvix cÖavb wnmve iÿK 6 H 1 1 - - -

23 mnKvix cÖavb (A_©) 6 H 1 1 - - -

24 mnKvix cÖavb wbixÿK/wbixÿv Kg©KZ©v 6 H 1 - - 1 1

25 mnKvix e¨e¯’vcK (GmwmAvi) 6 H 2 - - 2 2

26 mnKvix e¨e¯’vcK (gv‡K©wUs) 6 H 1 - - 1 1

27 mnKvix e¨e¯’vcK (µq) 6 H 1 - - 1 1

28 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 6 H 1 1 - - -

29 ‡gwW‡Kj Awdmvi 9 22000-53060 1 - 1 - 1

30 mnKvix mwPe 9 H 3 3 - - -

31 Rbms‡hvM Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

32 M‡elYv Kg©KZ©v 9 H 4 3 1 - 1

33 cwimsL¨vYwe` 9 H 1 - 1 - 1

34 g~j¨vqb Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

35 gv‡K©wUs Awdmvi 9 H 1 1 - - -

36 KvwiMwi Kg©KZ©v 9 H 2 2 - - -

(K) cÖavb Kvh©vjq 

(1) ¯’vqx c`t

evsjv‡`k ZvuZ †ev‡W©i ¯’vqx/A ’̄vqx Aby‡gvw`Z c‡`i wecix‡Z eZ©gv‡b Kg©iZ I k~b¨ c‡`i weeiYx (Ryb 2018 ch©šÍ)

mviwY-1

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
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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 2 - - -

40 µq Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

41 mwgwZ Kg©KZ©v 9 H 2 2 - -

42 mgš^q Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

43 mnKvix mgš^q Kg©KZ©v 11 12500-30230 3 2 - 1 1

44 mnKvix fvÛvi Kg©KZ©v 11 H 1 1 - - -

45 mnKvix wnmve iÿK 11 H 5 4 - 1 1

64 46 3 15 18

46 mnKvix jvB‡eªwiqvb 11 12500-30230 1 1 - - -

47 D”Pgvb mnKvix 13 11000-26590 10 9 1 - 1

48 muvUwjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 13 11000-26590 6 5 1 - 1

49 wnmve mnKvix 13 H 6 6 - - -

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 1 2 4 6

57 WªvdUm&g¨vb 15 9700-23490 1 1 - - -

58 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 9300-22490 20 6 7 7 14

59 B‡jKwUªwkqvb 16 H 1 - 1 - 1

60 Mvwo PvjK 16 H 7 4 3 - 3

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 10 8 - 8

65 wbivcËv cÖnix 20 H 4 3 1 - 1

66 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - -

93 57 25 11 36

157 103 28 26 54

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   =     
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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 21 - 5 5

26 21 0 5 5

2 wdì mycvifvBRvi 13 11000-26590 87 61 - 26 26

3 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 9300-22490 11 9 - 2 2

4 Awdm mnvqK/evZ©vevnK 20 8250-20010 20 16 4 - 4

118 86 4 28 32

144 107 4 33 37

1 Aa¨ÿ 3 56500-74400 1 1 - - -

2 wmwbqi Bb÷ªv±i 6 35500-67010 3 1 - ২ 2

3 Bb÷ªv±i (M‡elYv Kg©KZ©v) 9 22000-53060 4 4 - - -

4 wWRvBbvi (Bb÷ªv±i) 9 H 2 2 - - -

5 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

11 9 0 2 2

6 Awdm mnKvix 13 11000-26590 2 1 - 1 1

7 ‡UKwbwkqvb 14 10200-24680 2 - - 2 2

8 µvdUmg¨vb 16 9300-22480 3 3 - - -

9 Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 H 2 1 - 1 1

10 Mvwo PvjK 16 H 3 3 - - -

11 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 4 4 - - -

12 Awdm mnvqK 20 H 3 2 1 - 1

13 wbivcËv cÖnix 20 H 4 2 2 - 2

14 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - -

25 18 3 4 7

36 27 3 6 9

337 237 35 65 100

Dc‡gvU (M) = 

‡gvU ’̄vqx c`

     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 =

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j

Dc‡gvU Kg©Pvix =

 (L) †ewmK †m›Uvi (30wU)

µt 

bs

c‡`i bvg

‡MÖW bs

Aby‡gvw`Z c`

c~iYK…Z c`

k~b¨ c‡`i msL¨v
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mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 
wb‡qv‡Mi 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 
‡gvU

1 cÖwkÿK 9
22000-53060 2

- 2 - 2

2 0 2 0 2

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 - - -

5 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 9300-22490 2 2 - - -

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 2 - - -

12 wbivcËv cÖnix 20 8250-20010 2 1 1 - 1

17 15 2 0 2

19 15 4 0 4

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 2 - - -

3 3 0 0 0

5 5 0 0 0

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 31 4 0 4

372 268 39 65 104

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 ª̀FY 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 gwbcyix 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
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                                  (          )  

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবশি 

               অর্ থবছরঃ ২০১৭-১৮                                                                                      সারশণ- ২.১

কেন্দ্রের নাম কোন্দ্রস থর নাম         

কময়াদ 

প্রশিক্ষণার্ীর 

িক্ষযমাত্রা 

(জন) 

     

        

     

           

শুরুর তাশরখ 

           

       তাশরখ 

চিশত        

প্রশিক্ষণার্ীর 

সংখ্যা (জন) 

     

        

     

              

         

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা 

সব থন্দ্রমাট মন্তব্য 

পুরুষ মশিিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

(ে)              

                 

    (          ) 

বুনন ও বাজারজাতেরণ ১ মাস ২০ - - - - ৩২ টি ৫৭১ ১৬১ ৭৩২  

বুনন ও বাজারজাতেরণ  ২ মাস ২০ - - - - ৬৯ টি ৭০৫ ৫১২ ১২১৭ 

রংেরণ ও বুনন ২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি ৬৬ ৫৯ ১২৫ 

                                                                                                                           কমাট =  ১৩৪২ ৭৩২ ২০৭৪  

(খ) প্রশিক্ষণ েম থসূশচ 

ও প্রযুশি উন্নয়ন 

(টিশিআইটি), 

নরশসংদী 

১) বুনন ও রংেরণ ৪ মাস ১০ - - - - ০৬ টি ৫৯ ০৮ ৬৭  

২) সুতা রংেরণ ৪ মাস ১০ - - - - ০১ টি ০৮ - ০৮ 

৩) সুতা রংেরণ ২ মাস ২০ - - - - ২৯ টি ৩০৯ ১৮৪ ৪৯৩ 

৪) ডশব ও জযাোড থ শডজাইন্দ্রন 

বুনন 

২ মাস ২০ - - - - ১৬ টি ২১৩ ৬০ ২৭৩ 

৫)   .           ১     ২০ - - - - ০৩   - ৫৪ ৫৪ 

৬)            ১     ২০ - - - - ০২   - ৪০ ৪০ 

৭            ১     ২০ - - - - ০৩   - ৫৪ ৫৪ 

৮) ব্লে ও বাটিে শপ্রশটং ২ মাস ২০ - - - - ৩৩ টি  ৩১ ৫৯৯ ৬৩০ 

৯) টাই এন্ড ডাই ২ মাস ২০ - - - - ৩০ টি ২৬২ ২৮৪ ৫৪৬ 

১০) এস এ তাঁন্দ্রত বুনন ২ মাস ২০ - - - - ২২ টি ২৪২ ১৩০ ৩৭২ 

১১) শিন শপ্রশটং  ২ মাস ২০ - - - - ২০টি ২৬৪ ১০৯ ৩৭৩ 

১২) ব্যয় শনরূিণ ও 

বাজারজাতেরণ 

২ মাস ২০ - - - - ১৩ টি ১৮৬ ৪৮ ২৩৪ 

১৩) কটক্সটাইি শপ্রশটং ২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি - ১৩১ ১৩১ 

১৪) তাতঁ বন্দ্রের 

বাজারজাতেরণ 

২ মাস ২০ - - - - ০৫টি ৪৫ ৩৮ ৮৩  

 কমাট =     ১৬১৯ ১৭৩৯ ৩৩৫৮  

(গ  SETVET               (২০০৯-১০   ২০১১-১২         )    ১৭৩৯ ১৭৩৯  



৩৫ 
 
 

অর্ থবছরঃ ২০১৭-১৮ 

(ঘ)           ’                                              সারশণ- ২.২ 

   নং কোন্দ্রস থর নাম কোন্দ্রস থর কময়াদ 
প্রশত কোন্দ্রস থ ভশতথর 

িক্ষযমাত্রা 

চিশত        

সংখ্যা 

চিশত       শুরুর 

তাশরখ 

চিশত       

সমাশির তাশরখ 

চিশত        

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা 
সমাি কোস থ সংখ্যা 

                          

প্রশিক্ষণা  র সংখ্যা 

               

১।             ১২ শদন ২০ জন - - - - ০১ টি ১০ ১০ ২০ 

২। ব্লে ও বাটিে শপ্রশটং ১৪ শদন ২০ জন - - - - ০৬টি ২২ ৯৮ ১২০ 

৩।           ১২     ২০ জ  - - - - ০৩   ২০ ৪০ ৬০ 

৪।           ১৪     ২০ জ  - - - - ০৪   ১৩ ৬৭ ৮০ 

৫।         জ  জ      ১২     ২০ জ  - - - - ০১   ২০ ০০ ২০ 

৬।            ১২     ২০ জ  - - - - ০২   ০৪ ৩৬ ৪০ 

৭।     -                  ১২     ২০ জ  - - - - ০১   ০৩ ১৭ ২০ 

কমাট= ৯২ ২৬৮ ৩৬০ 

        ( +খ+গ+ঘ) ৩০৫৩ ৪৪৭৮ ৭৫৩১ 

 

তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট (        ), নরশসংদীর এোন্দ্রডশমে োর্ থক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবশি     সারশণ- ২.৩ 

   নং কোন্দ্রস থর নাম কোন্দ্রস থর কময়াদ শিক্ষাবষ থ শিক্ষার্ীর িক্ষযমাত্রা (জন)           শিক্ষার্ীর সংখ্যা (জন) সমাি          সংখ্যা                      শিক্ষার্ীর  সংখ্যা 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

১ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১০-২০১১ ৪০ ১ - 

০৪   

৩৯ জ  

২ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১১-২০১২ ৪০ ২ - ৪৯ জ  

৩ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১২-২০১৩ ৮০ ৩ - ৭৯ জ  

৪ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ৮০ ৪ - - ৮৪ জ  

৫ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১৪-২০১৫ ৮০ ৫ ৭০ -     = ২৫১ জ  

৬ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১৫-২০১৬ ৮০ ৬ ৮২ -                        । 

৭ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১৬-২০১৭ ১০০ ৭ ৭৬ - 

৮ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইি ৪ বৎসর ২০১৭-২০১৮ ১০০ ৮ ৯৫ - 

    = ৩২৩   
 

               , কবড়া, িাবনা   প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত             সারশণ- ২.৪                      
   

নং 

কোন্দ্রস থর নাম কোন্দ্রস থর 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস থ ভশতথর 

িক্ষযমাত্রা 

চিশত        

সংখ্যা 

চিশত       শুরুর 

তাশরখ 

চিশত       

সমাশির তাশরখ 

চিশত        

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা 

সমাি কোস থ সংখ্যা                               

প্রশিক্ষণা  র সংখ্যা 

১। বুনন  ১ মাস ২০ জন - - - - ৯৬ টি ১৭৫৩ জন 

২। রংেরণ  ১ মাস ২০ জন - - - - ৬১ টি ১০৩৩ জন 

৩।               ১     ২০ জ  - - - - ০৪   ৬৭ জ  

৪।                 ১     ২০ জ  - - - - ০৫   ৯০ জ  

৫। রংেরণ ও বুনন  ২ মাস ২০ জন - - - - ২০ টি ৩৩৬ জন 

৬। কটক্সটাইি শপ্রটিং  ২ মাস ২০ জন - - - - ২২ টি ৩৬৭ জন 

৭। SETVET রংেরণ ও বুনন কোস থ ২ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি ৬০ জন 

৮। SETVET               কোস থ ১     ২০ জ  - - - - ০৩   ৬০ জ  

৯।               (      ) ১০     ২০ জ  - - - - ০২   ৪০ জ  

১০।               (      ) ১৪     ২০ জ  - - - - ০১   ২০ জ  

১১।                   (      ) ১৪     ২০ জ  - - - - ০৪   ৮০ জ  

১২।               (      ) ১২     ২০ জ  - - - - ০২   ৪০ জ  

১৩।                 ১     ২০ জ  ০১   ২৭-০৫-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২০ জ  ০১   ২০ জ  

কমাট= ৩৯৬৬ জন 



৩৬ 

অর্ থবছরঃ ২০১৭-১৮ 

                                                                                                                  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবশি                     সারশণ- ২.৫ 

   

নং 

কোন্দ্রস থর নাম কোন্দ্রস থর 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস থ ভশতথর 

িক্ষযমাত্রা 

চিশত        

সংখ্যা 

চিশত       

শুরুর তাশরখ 

চিশত       

সমাশির তাশরখ 

চিশত        প্রশিক্ষণার্ীর 

সংখ্যা (জ ) 

সমাি         

সংখ্যা 

                   কোস থ সমািোরী 

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা (জ ) 

               

( )                        

১।               ২ মাস ২০ জন - - - - ১০   ২০৩ ৪৭ ২৫০ 

২।                ২ মাস ২০ জন - - - - ১০   ২০৩ ৪৭ ২৫০ 

       ( ) = ২০   ৪০৬ ৯৪ ৫০০ 

(খ)   জ     জ                  

১।               ২ মাস ২০ জন - - - - ২   ৪০ - ৪০ 

২।               ২ মাস ২০ জন - - - - ১   ২০ - ২০ 

৩।               ১     ২০ জ  - - - - ৬   ৪০ ৮০ ১২০ 

৪।               ১     ২০ জ  - - - - ৪   ৪০ ৪০ ৮০ 

৫।               ১৪     ২০ জ  - - - - ০২  ২১ ১৯ ৪০ 

       (খ) = ১৪   ১৬১ ১৩৯ ৩০০ 

        ( +খ) =  ৫৬৭ ২৩৩ ৮০০ 
 

 

শসন্দ্রিট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবশি       সারশণ- ২.৬ 

   

নং 

কোন্দ্রস থর নাম কোন্দ্রস থর 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস থ ভশতথর 

িক্ষযমাত্রা 

চিশত        

সংখ্যা 

চিশত       

শুরুর তাশরখ 

চিশত       

সমাশির তাশরখ 

চিশত        প্রশিক্ষণার্ীর 

সংখ্যা (জ ) 

সমাি         

সংখ্যা 

                    কোস থ সমািোরী 

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা (জ ) 

                    

( )                       

১।               ২ মাস ২০ জন - - - - ১৫   - ৩০০ ৩০০ 

২।                ২ মাস ২০ জন - - - - ১৫   - ৩০০ ৩০০ 

       ( ) ৩০   - ৬০০ ৬০০ 

(খ)                       

১।               ২ মাস ২০ জন - - - - ৭   ৬০ ১০০ ১৬০ 

২।                ২ মাস ২০ জন - - - - ৭   ৬০ ১০০ ১৬০ 

       (খ) ১৪   ১২০ ২০০ ৩২০ 

(গ)    জ     জ                 

১।               ২ মাস ২০ জন - - - - ১   ০৫ ১৫ ২০ 

২।                ২ মাস ২০ জন - - - - ২   ১৪ ২৬ ৪০  

৩।               ১     ২০ জ  - - - - ৬   ৩০ ৯০ ১২০ 

৪।                ১     ২০ জ  - - - - ৩   ১৮ ৪২ ৬০ 

৫।                ১২     ২০ জ  - - - - ১   ০৩ ১৭ ২০ 

৬।                ১৪     ২০ জ  - - - - ০২   ০০ ৪০ ৪০ 

       (গ) = ১৫   ৭০ ২৩০ ৩০০ 

        ( +খ+গ)  ১৯০ ১০৩০ ১২২০ 

 



cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv) 560282 1214838 cwigvY (wgt) Avq (UvKv)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RyjvB 2017 102,643     118,323       958,287       1,566,344       12,602    27,742        359,705      118,013         938,186       71,821        

AvMó 2017 150,753     173,732        1,097,656     1,852,102        12,471     27,908        893,968      293,297        1,084,816     83,046      

‡m‡Þ¤^i 2017 69,012       76,744          775,278        1,311,539       8,063     17,494         190,643       62,547          768,906       58,862      

A‡±vei 2017 125,915      134,417         1,386,453    2,336,333      14,864    33,223       942,489       309,215        1,408,624     107,834     

b‡f¤^i 2017 98,312       119,232        1,374,105     2,333,269      24,692    56,775        767,736       251,882        1,373,185     105,121      

wW‡m¤^i 2017 135,820     145,914.70    1,189,349     2,001,732.95   23,105    68,654.80   352,046      115,500.60    1,207,219      92,416.17   

Rvbyqvwi 2018 173,097      182,796.10   1,585,616    2,682,881       23,282   54,241        885,159      290,406.60    1,606,369    122,972      

‡deªæqvwi 2018 157,252     162,587       1,292,930     2,153,138       19,512    44,531        1,194,788     391,991        1,311,235     100,379     

gvP© 2018 214,328     229,621       1,648,133     2,754,341        20,648    50,541        750,058       246,082        1,658,285    126,946     

GwcÖj 2018 170,629     202,683       1,569,873    2,631,428       18,143    41,466        732,989      240,482         1,556,417     119,148      

‡g 2018 247,759      277,260        1,614,637     2,669,378      17,505    42,946        675,917       221,758         1,597,194      122,270      

Ryb 2018 101,845      120,342        848,940        1,405,022        9,175      21,071         462,663      151,792         840,666       64,355      

†gvU = 1,747,365   1,943,652    15,341,257    25,697,508     204,062  486,592      8,208,161    2,692,966    15,351,102   1,175,170    

e¯¿ cÖwµqvKiY †K›`ª, gvae`x -Gi  mvwf©wms Gi Avq-e¨q
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                                                                                  ( mviwY-3.1 )

gvm

mvwf©wms Avq

‡ó›Uvwis mvwf©m wRMv‡i †avjvB ‡R‡U †avjvB I wdwbwks K¨v‡jÛvwis        nvB‡WªvG±ªvw±s

A_©eQit 2017-18



cwigvb 

(wgUvi)
Avq (UvKv)

cwigvb 

(wgUvi)
Avq (UvKv)

cwigvb (wgUvi) 
(2+4+6+8+10+1

3+15)

Avq (UvKv) 

(3+5+7+9+11+14

+16)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RyjvB 2017 16,882    11,864      40,061     160,962     2,428,366      2,075,069         560,282      1,214,838       1,775,120          299,949           

AvMó 2017 36,411     23,616     70,370     230,877      3,346,445      2,684,578        724,392       1,881,290       2,605,682        78,896            

‡m‡Þ¤^i 2017 20,430    13,047      49,427     162,162      1,881,759       1,702,395         578,601       1,267,050       1,845,651         -143,256

A‡±vei 2017 23,545    18,749      85,247     279,681      3,987,137       3,219,452         949,220       1,220,276       2,169,496        1,049,956        

b‡f¤^i 2017 39,371    25,367     48,461     158,994      3,725,862      3,050,640         822,790       1,666,347       2,489,137         561,503          

wW‡m¤^i 2017 63,671    36,937     80,638    264,561     3,051,848      2,725,716.72     872,538      1,518,162.50   2,390,700.50    335,016.22      

Rvbyqvwi 2018 13,903    9,964.50  88,232    289,476     4,375,658      3,632,736.87   978,070       1,328,593      2,306,663       1,326,073.87   

‡deªæqvwi 2018 57,105     39,995     63,319    207,738      4,096,141        3,100,359         782,670       1,313,886      2,096,556        1,003,803

gvP© 2018 85,783    281,439   21,030     15,337       4,398,265      3,704,307         1,061,081    1,385,712       2,446,793         1,257,514

GwcÖj 2018 82,342    53,172     68,614    225,111      4,199,007       3,513,490         972,590       1,166,287       2,138,877         1,374,613

‡g 2018 55,919     44,260     32,521    106,695     4,241,452        3,484,567         1,101,600    1,793,137        2,894,737         589,830

Ryb 2018 21,473     15,069     29,762    97,644        2,314,524       1,875,295         498,759       1,197,020        1,695,779         179,516

†gvU = 516,835  573,479    677,682  2,199,238  42,046,464     34,768,606      9,902,593   16,952,599     26,855,192      7,913,414         

                       (Pjgvb mviwY-3.1)
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gvm

mvwf©wms/Avq          gvwmK e¨q (UvKvq)

wmbwRs wcÖw›Us me©‡gvU
Avq-e¨‡qi cv_©K¨ 

(UvKvq)                  

(18-21)
Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q

me©‡gvU e¨q 

(19+20)

gšÍe¨
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-39- 

wmwcwm, gvae`x Gi evwl©K Avq-e¨q (A_©eQit 2017-18) 

gvm 



                                                                                                

ZuvZ (n¯Í) 

fvov eve` 

Avq(UvKvq)

cwigvY 

(wgt)

Avq 

(UvKv)

cwigvY 
(‡KwR)

Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv)
cwigvY 
(†KwR)

Avq 

(UvKv)

cwigvY 
(†KwR)

Avq (UvKv)

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

RyjvB 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

AvMó 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

‡m‡Þ¤^i 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

A‡±vei 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

b‡f¤^i 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

wW‡m¤^i 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

Rvbyqvwi 2018 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

‡deªæqvwi 2018 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

gvP© 2018 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

GwcÖj 2018 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

‡g 2018 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000    wba©vwiZ 21,450      Ñ Ñ Ñ Ñ

Ryb 2018 Ñ Ñ Ñ 531 14,200   653485 42,900     Ñ Ñ Ñ Ñ

†gvU = Ñ Ñ Ñ - 91,200   - 278,850   - - - -

40

wUGdwm, kvnRv`cyi Gi Drcv`b/mvwf©wms Gi Avq-e¨q

                                                                                  ( mviwY-3.2 )

gvm

mvwf©wms Gi cwigvb I Avq

                       DBwfs mvwf©m UzBwós mvwf©m K¨v‡jÛvwis mvwf©m WvBs mvwf©m wiwjs(n¨vÛ) mvwf©m

A_©eQit 2017-18



Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q
me©‡gvU e¨q 

(17+18)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

RyjvB 2017 28,450 55,542 83,992 50,500 134,334 184,834 -100,842

AvMó 2017 28,450 55,542 83,992 50,500 134,334 184,834 -100,842

‡m‡Þ¤^i 2017 28,450 48,600 77,050 45,000 15,534 60,534 16,516

A‡±vei 2017 28,450 50,100 78,550 46,500 71,359 117,859 -39,309

b‡f¤^i 2017 28,450 3,600 32,050 10,366 21,684

wW‡m¤^i 2017 28,450 4,100 32,550 7,545 25,005

Rvbyqvwi 2018 28,450 4,100 32,550 30,160 2,390

‡deªæqvwi 2018 28,450 4,100 32,550 18,804 13,746

gvP© 2018 28,450 4,100 32,550 13,534 13,534 19,016

GwcÖj 2018 28,450 4,100 32,550 7,791 7,791 24,759

‡g 2018 28,450 3,800 32,250 8,121 8,121 24,129

Ryb 2018 57,100 3,800 60,900 24,330 24,330 36,570

†gvU 370,050          241,484    611,534      192,500   409,337       668,712      -57,178

                 (Pjgvb mviwY- 3.2)
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Avq-e¨‡qi cv_©K¨ 

(UvKvq) (16-19)
gšÍe¨gvm

‡gvU mvwf©wms eve` 

Avq (UvKvq) 

(2+4+6+8+10+

12)

Ab¨vb¨ Avq 

(UvKvq)

me©‡gvU Avq 

(UvKvq)  

(14+15)

e¨q (UvKvq)
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wUGdwm, kvnRv`cyi Gi evwl©K Avq-e¨q (A_©eQit 2017-18) 

gvm 



cwigvb (wgt) Avq (UvKv) cwigvb (‡KwR) Avq (UvKv) cwigvb (wgt) Avq (UvKv) msL¨v Avq (UvKv) cwigvb (‡KwR) Avq (UvKv) cwigvb(‡K:) Avq (UvKv)

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

RyjvB 2017 5,998 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

AvMó 2017 5,998 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

‡m‡Þ¤^i 2017 4,599 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

A‡±vei 2017 5,916 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

b‡f¤^i 2017 7,620 8,001 1,850 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

wW‡m¤^i 2017 7,620 8,001 1,850 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

Rvbyqvwi 2018 7,620 8,001 1,850 10,500 wba©vwiZ 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

‡deªæqvwi 2018 5,817 8,001 2,500 10,500 475,488 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - 3,841 18,000

gvP© 2018 5,121 8,001 2,500 10,500 507,492 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - - -

GwcÖj 2018 1,701 8,001 2,727 10,500 539,496 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - - -

‡g 2018 421 8,001 2,909 10,500 566,928 120,000 wba©vwiZ 1,600 - - - -

Ryb 2018 - - 2,404 10,500 630,660 120,000 - - - - - -

†gvU = 58,431    88,011    26,482    126,000  1,440,000    17,600   - - 144,000   
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GmGdwm, KzgviLvjx Gi Drcv`b/mvwf©wms Gi Avq-e¨q|

(mviwY- 3.3)

gvm

mvwf©wms I Avq

DBwfs mvwf©m UzBwós mvwf©m
K¨v‡jÛvwis,mvBwRs,†Kqvi,I WvBev_ 

mvwf©m
Pzw³wfwËK fvov (n Í̄ ZuvZ) WvBs mvwf©m wcÖw›Us †Uwej fvov

A_©eQit 2017-18



gšÍe¨

wba©vwiZ Avq (UvKvq) Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q me©‡gvU e¨q

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RyjvB 2017 - - 158,101 63,574 221,675 68,972 141,972 210,944 10,731

AvMó 2017 - - 158,101 65,819 223,920 70,190 230,134 300,324 -76,404

‡m‡Þ¤^i 2017 - - 158,101 56,159 214,260 61,047 147,374 208,421 5,839

A‡±vei 2017 - - 158,101 62,799 220,900 66,365 148,086 214,451 6,449

b‡f¤^i 2017 - - 158,101 56,219 214,320 59,512 147,801 207,313 7,007

wW‡m¤^i 2017 - - 158,101 56,010 214,111 59,507 147,741.50 207,248.50 6,862.50

Rvbyqvwi 2018 - - 158,101 63,869 221,970 66,730 148,238.50 214,968.50 7,001.50

‡deªæqvwi 2018 - - 158,101 68,409 226,510 71,042 150,075 221,117 5,393

gvP© 2018 - - 140,101 75,629 215,730 71,120 146,013.50 217,133.50 -1,403.50

GwcÖj 2018 - - 140,101 82,556 222,657 76,950 162,391.50 239,341.50 -16,684.50

‡g 2018 - - 140,101 85,625 225,726 79,342 153,082.50 232,424.50 -6,698.50

Ryb 2018 - - 130,500 70,199 200,699 64,140 228,027.50 292,167.50 -91,468.50

‡gvU = - - 1,815,611 806,867 2,622,478 814,917 1,950,937 2,765,854 -143,376

44

gvm
wiwjs mvwf©m e¨q (UvKv)

                                                                                                                           (Pjgvb mviwY- 3.3)

‡gvU mvwf©wms eve` 

Avq (UvKvq) 

(3+5+7+9+11+1

3+16)

Ab¨vb¨ Avq 

(UvKvq)

me©‡gvU Avq 

(17+18)

Avq e¨‡qi 

cv_©K¨ (UvKvq)                    

(19-22)
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GmGdwm, KzgviLvjx Gi evwl©K Avq-e¨q (A_©eQit 2017-

gvm 



                               ZuvwZ‡`i Rb¨ ¶z ª̀FY Kg©m~wPi AvIZvq 2017-18 A_©eQ‡i FY weZiY I Av`vq cÖwZ‡e`b                    mviwY- 4.1

(j¶ UvKvq)

ZuvwZi msL¨v ZvuZ msL¨v UvKvi cwigvY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AvovBnvRvi 48 15 43 7.74 31.25% 8.04 12.95 161.07%

2 ev›`ievb 36 35 80 8.00 97.22% 3.00 5.29 176.33%

3 evÃvivgcyi 36 0 0 0.00 0.00% 3.00 8.84 294.67%

4 fv½v 0 12 40 4.00 3.00 3.03 101.00%

5 wPwiie›`i 48 18 31 4.30 37.50% 7.36 7.13 96.88%

6 K·evRvi 24 32 64 6.40 133.33% 3.24 5.79 178.70%

7 †`vnvi 48 39 139 13.90 81.25% 9.80 15.29 156.02%

8 ‡MŠib`x 0 0 0 0.00 0.36 1.22 338.89%

9 ‡nvgbv 48 53 141 14.10 110.42% 9.96 18.32 183.94%

10 h‡kvi 36 4 10 1.00 11.11% 3.48 3.70 106.32%

11 Kvnvjy 24 44 108 10.92 183.33% 8.04 15.84 197.01%

12 KvwjMÄ 0 0 0 0.00 1.44 2.82 195.83%

13 KvwjnvwZ 60 34 115 14.95 56.67% 11.04 11.62 105.25%

14 KgjMÄ 0 0 0 0.00 3.96 7.82 197.47%

15 Lyjbv 0 11 25 2.50 4.20 7.27 173.10%

16 Kzwóqv 48 98 280 31.42 204.17% 11.72 14.43 123.12%

17 wgicyi 0 12 49 5.88 2.04 1.75 85.78%

18 gqgbwmsn 0 3 8 1.44 6.00 2.35 39.17%

19 biwms`x 60 98 197 19.78 163.33% 18.00 18.34 101.89%

20 cUyqvLvjx 0 45 93 9.30 3.96 2.37 59.85%

21 ivRkvnx 0 0 0 0.00 6.00 10.50 175.00%

22 iv½vgvwU 48 16 30 2.90 33.33% 6.00 4.35 72.50%

23 iƒcMÄ 72 47 111 20.08 65.28% 21.80 30.17 138.39%

24 muvw_qv 96 95 315 35.90 98.96% 20.04 15.10 75.35%

25 mvZ¶xiv 0 0 0 0.00 1.44 0.97 67.36%

26 kvnvRv`cyi 96 48 184 23.92 50.00% 21.80 18.14 83.21%

27 ‰kjKzcv 60 50 166 16.60 83.33% 9.60 17.63 183.65%

28 wmivRMÄ 72 59 224 29.12 81.94% 17.19 31.43 182.84%

29 Uv½vBj 60 26 105 11.37 43.33% 15.00 14.82 98.80%

30 Djøvcvov 36 28 98 10.16 77.78% 5.26 11.80 224.33%

31 iscyi 0 9 27 2.70 145.83 190.06 130.33%

32 ‡ejKzwP 0 73 285 37.18 23.51 30.38 129.22%

1056 1004 2968 345.56 95.08% 415.11 541.52 130.45%

2017-18 A_© eQ‡i FY Av`vq

µwgK  †ewmK †m›Uvi 

৪৬

                

2017-18 A_© eQ‡i FY weZiY

†gvU = 

Av`v‡qi jÿ¨gvÎv    cÖK…Z Av`vq kZKiv nvi
cÖK…Z weZiYFY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

(ZuvwZi msL¨v) kZKiv nvi
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gšÍe¨t FY Av`v‡qi kZKiv nv‡ii Aatµgvbymv‡i| 
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 FY weZi‡Yi cwigvY FY Av`v‡qi j¶¨gvÎv cÖK…Z Av`vq 

    -49- 



  mviwY - 4.2

                               (jÿ UvKvq)

ZuvwZ ZvuZ UvKv    j¶¨gvÎv cÖK…Z Av`vq

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ‡MŠib`x 680 699 69.90 78.753 79.339 100.74%

2 mvZ¶xiv 776 853 85.30 98.810 96.850 98.02%

3 ev›`ievb 426 697 69.70 66.080 64.460 97.55%

4 fvsMv 837 1149 114.90 126.300 120.260 95.22%

5 h‡kvi 915 1265 130.07 145.474 136.390 93.76%

6 KvwjMÄ 749 844 88.06 101.950 95.030 93.21%

7 ivRkvnx 1210 1710 179.16 198.750 185.150 93.16%

8 Kzwóqv 2446 2934 299.67 282.910 258.310 91.30%

9 Djøvcvov 734 1289 142.73 111.264 100.885 90.67%

10 wgicyi 306 541 82.50 89.610 76.934 85.85%

11 ‰kjKzcv 2068 3076 321.04 331.120 268.357 81.05%

12 Kvnvjy 1955 2588 276.20 297.827 236.672 79.47%

13 K·evRvi 782 1190 119.00 125.920 99.821 79.27%

14 ‡nvgbv 1572 2264 226.64 214.650 165.490 77.10%

15 Lyjbv 1412 1500 150.00 172.460 130.710 75.79%

16 KvwjnvZx 1672 2918 377.33 385.540 288.460 74.82%

17 iv½vgvwU 717 897 89.70 94.458 69.980 74.09%

18 Uv½vBj 2104 4142 470.15 504.790 373.540 74.00%

19 iscyi 550 636 70.03 71.029 51.364 72.31%

20 cUyqvLvjx 908 1058 105.90 122.675 87.150 71.04%

21 evÃvivgcyi 1079 1766 181.88 204.970 144.230 70.37%

22 wPwiie›`i 776 1031 119.88 126.495 88.973 70.34%

23 †`vnvi 2382 3678 368.31 395.200 255.110 64.55%

24 ‡ejKzwP 1410 2827 364.99 270.500 171.580 63.43%

25 kvnRv`cyi 1747 2995 389.35 349.670 217.430 62.18%

26 iƒcMÄ 2614 3856 587.88 563.476 348.254 61.80%

27 wmivRMÄ 1411 2651 318.51 301.800 185.650 61.51%

28 gqgbwmsn 917 1017 109.99 125.440 76.946 61.34%

29 KgjMÄ 1224 1587 158.70 183.640 100.947 54.97%

30 muvw_qv 3023 4658 560.70 460.124 248.062 53.91%

31 AvovBnvRvi 1507 1713 274.84 296.200 155.049 52.35%

32 biwms`x 2683 3352 362.17 358.556 181.549 50.63%

43592 63381 7265.18 7256.441 5158.932 71.09%†gvU = 

ZuvwZ‡`i Rb¨ ¶z ª̀FY Kg©m~wPi AvIZvq µgcywÄZ FY weZiY I Av`vq cÖwZ‡e`b (Ryb 2018 ch©šÍ)                   
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µgcywÄZ Av`v‡qi 
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‡ewmK †m›Uvi

e¨vsK KZ©„K µgcywÄZ FY weZi‡Yi cwigvY µgcywÄZ jÿ¨gvÎv I Av`v‡qi cwigvY
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৫৪ 

বেসিক বিন্টারওয়ারী সিেন্ধিকৃত তাঁসত িসিসতর তথ্যােসি 

অর্ থেছরঃ ২০১৭-১৮         

       িারসি- ৫ 

   

   

      

বিন্টাররর িাি 
      বিন্টাররর ঠিকািা                           /উপরেিা          

তাঁত িংখ্যা 

 (          

২০০৩       ) 

িসিসতর িংখ্যা 

            

               

         

       

    

         

     প্রার্সিক িাধ্যসিক প্রার্সিক িাধ্যসিক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ আড়াইহাোর আড়াইহাোর, িারায়িগঞ্জ রূপগঞ্জ ব্যতীত িারায়িগঞ্জ বেিা।  ৯,৩৪৮ ৫১ ২ ১৫  ৫ 

২ োন্দরোি োিাঘাটা, োন্দরোি োন্দরোি ও চট্টগ্রাি বেিা। ১৯,৬৯৬ ২৭ - ৬  ১ 

৩ োঞ্ছারািপুর এি এফ সি োঞ্ছারািপুর, 

           

ব্রাহ্মিোড়ীয়া বেিা ।  ১০,৫০৫ ৪৭ ১ ৬  ২ 

৪ ভাংগা ভাংগা, ফসরদপুর। ফসরদপুর, শসরয়তপুর, িাদারীপুর ও বগাপািগঞ্জ 

বেিা।  

২,৭০২ ১৮ - ১২  ১ 

৫ সচসররেন্দর রািীর েন্দর, সচসররেন্দর, 

সদিােপুর।  

সদিােপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, িীিফািারী বেিা। ১,১৪৭ ১৩ ২ ১৮  ৩ 

৬ কক্সোোর সিিংো, কক্সোোর কক্সোোর বেিা ৬৪৭ ১৫ - ৪  - 

৭ বদাহার েয়পাড়া, বদাহার বদাহার, িোেগঞ্জ, উপরেিা এেং মুসিগঞ্জ বেিা। ৭,৭৬৯ ৪৪ ৩ ৬  ৪ 

৮ বগৌরিদী বগৌরিদী, েসরশাি েসরশাি ও বভািা বেিা।  ৩,৩৮৯ ৩৯ ৩ ২৬  - 

৯ বহািিা রািকৃষ্ণপুর, বহািিা, কুসিল্লা কুসিল্লা, চাঁদপুর, বিায়াখািী, বফিী এেং িক্ষীপুর 

বেিা।  

৫,৬১৬ ৫৬ ২ ২২  ৪ 

১০ যরশার পািপাড়া, সেহারী করিািী, 

যরশার। 

যরশার ও িড়াইি বেিা।  ৪,০৪৫ ৫১ ৪ ৩  ৩ 

১১ কাহালু কাহালু, েগুড়া।  েগুড়া, েয়পুরহাট, িওগাঁ ও গাইোন্ধা বেিা।  ৮,০০২ ৬৪ ২ ৬  - 

১২ কাসিগঞ্জ িিতা, কাসিগঞ্জ, িাতক্ষীরা।  কাসিগঞ্জ, বদেহাটা, আশাশুসি ও শ্যািিগর উপরেিা।  ২,০৫৫ ১৬ ১ ১  ৩ 

১৩ কাসিহাতী েল্লাোোর, কাসিহাতী, 

টাঙ্গাইি। 

কাসিহাসত, ঘাটাইি, িধুপুর, বগাপািপুর ও ভূয়াপুর 

উপরেিা। 

১৮,৭৪৯ ১৭ ১ ৫  ১৩ 

১৪ কিিগঞ্জ পাত্ররখািা, কিিগঞ্জ, 

বিৌিভী োোর। 

সিরিট, বিৌিভীোোর, হসেগঞ্জ ও সুিািগঞ্জ বেিা।  ৪,৯১৫ ২২ - ৫  ১ 

১৫ খুিিা উপরেিা চত্ত্বর ফুিতিা, 

খুিিা 

খুিিা, োরগরহাট ও সপররােপুর বেিা।  ১,৫৯৩ ২৭ ২ ৪  ১ 

 

 



৫৫ 

িারসি- ৫  চিিাি 

   

   

      

বিন্টাররর 

িাি 

      বিন্টাররর ঠিকািা 
                      

    /উপরেিা    

তাঁত িংখ্যা 

(    

      

২০০৩ 

      ) 

িসিসতর িংখ্যা 

                   

              

   

           

         

     প্রার্সিক িাধ্যসিক প্রার্সিক িাধ্যসিক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৬ কুসিয়া এি এফ সি কুিারখািী, কুসিয়া কুসিয়া, বিরহরপুর, চুয়াডাংগা ও রােোড়ী 

বেিা। 

২৭,৭৪৩ ১০৩ ৫ ৮  ২২ 

১৭ সিরপুর প্লট িং-৩, ব্লক-এফ, িাংোসদক 

আোসিক এিাকা, সিরপুর, ঢাকা। 

ঢাকা শহর, িাভার, ধািরাই,বকরািীগঞ্জ 

উপরেিা এেং গােীপুর ও িাসিকগঞ্জ বেিা। 

১২,৩৭৭ ২৬ ২ ১  ১০ 

১৮ িয়িিসিংহ বেিা পসরষদ ভেি, িয়িিসিংহ। িয়িিসিংহ, সকরশারগঞ্জ, বিত্ররকািা, 

োিািপুর ও বশরপুর বেিা। 

১,৪৬৩ ৭৮ ৪ ১৩  ১ 

১৯ িরসিংদী তাঁত প্রসশক্ষিরকন্দ্র, িারহপ্রতাপ, িরসিংদী িরসিংদী বেিা । ২৬,৬৯৩ ১৫৯ ৪ ১৫  ১৪ 

২০ পটুয়াখািী রুস্তি মৃধার কািভাট থ, টাউি কাসিকাপুর, 

পটুয়াখািী। 

পটুয়াখািী, েরগুিা ও িািকাঠি বেিা। ১,৩২৪ ২৬ - ৯  - 

২১ রােশাহী কাসদরগঞ্জ, বগ্রটারররাড, রােশাহী রােশাহী, িারটার ও চাপাইিোেগঞ্জ বেিা। ৫,৩৮৫ ৩৯ ২ ২  ৬ 

২২ রাংগািাটি দসক্ষিকাসিন্দীপুর, সিউরকাট থ সেসডং 

এিাকা রাংগািাটি 

রাংগািাটি ও খাগড়াছসড় বেিা। ১,২০,৩৬৫ ১৫ - -  ১ 

২৩ রূপগঞ্জ ভুিতা, রূপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ রূপগঞ্জ উপরেিা। ৫,৩৯৫ ২২ ১ ২  ৩৮ 

২৪ িাসর্য়া িাসিঁয়া, পােিা । পােিা বেিা। ৩৫,১১৯ ১০৪ ৫ ৪  ৮ 

২৫ িাতক্ষীরা িাউডাংগা, িাতক্ষীরা িাতক্ষীরা, কিাররায়া ও তািা উপরেিা। ৩৬৬ ১৮ ১ ১৮  ১ 

২৬ শাহোদপুর টি এফ সি, শাহোদপুর, সিরােগঞ্জ শাহোদপুর উপরেিা। ৪৭,৮৩৯ ৩৮ ১ ৪  ২৭ 

২৭ শশিকুপা শশিকুপা, সিিাইদহ। সিিাইদহ ও িাগুরা বেিা। ৪,৫৭৯ ৪৯ ২ ২  ৯ 

২৮ সিরােগঞ্জ বিশি বরাড, সিরপুর, সিরােগঞ্জ সিরােগঞ্জ, কািারখন্দ, কাসেপুর ও তারাশ 

উপরেিা। 

২২,১৪১ ৩৩ ২ ১০  ৮০ 

২৯ টাঙ্গাইি এি এফ সি োসেদপুর, টাঙ্গাইি। টাঙ্গাইি, িাগরপুর, শসখপুর, বদিদুয়ার, 

সিেথাপুর ও োিাইি উপরেিা। 

১৮,৪৭৩ ৪০ ৩ ৩৩  ১১ 

৩০ উল্লাপাড়া উল্লাপাড়া, সিরােগঞ্জ। উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপরেিা। ২০,৪২৬ ২০ ১ ৫  ৩ 

৩১             ,       ,       দ ,      রংপুর, িািিসিরহাট ও কুসড়গ্রাি বেিা। ২,২৪২ ১৩ - ০১  - 

৩২              ,      , সিরােগঞ্জ। বেিকুসচ ও বচৌহািী উপরেিা। ৫৩,৪৪৮ ৩৬ - -  - 

বিাট ৫,০৫,৫৫৬ ১,৩২৬ ৫৬ ২৬৬  ২৭২ 

 



 

৫৬                     

োংিারদশ তাঁত বোরড থর োস্তোয়িাধীি      প্রক                        তথ্য                                           িারসি- ৬ 

                                                                                                 অর্ থেছরঃ ২০১৭-১৮          

                   (িক্ষ টাকায়) 

   

   

প্রকরের িাি 

(          ) 

     দ  

      

     

প্রকরের 

ব্যয় 

(       ) 

২০১৭-

১৮ অর্ থ 

েছররর 

  এসড

সপ’বত 

েরাদ্দ 

২০১৭-

১৮     

      

অর্ থ 

অেমুসি 

২০১৭-১৮  

    

      

অর্ থ    

২০১৭-১৮            

            

        

২০১৭-১৮ 

                

       অগ্রগসত 

২০১৭-১৮     

           

       অগ্রগসত) 

      শুরু      (   

২০১৮     ) ক্রিপুসঞ্জত 

অগ্রগসত 

       

       

(     

      % 

      ) 
     

(%) 

           

(%) 

আসর্ থক      

(%) 

আসর্ থক োস্তে (%) আসর্ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 োস্তোয়িাধীি প্রকেিমূহঃ 

   

১  

ব্যারিসিং িডাি থাইরেশি সররিারভশি এন্ড 

এক্সপািশি (সেএিআরই) অে দ্যা এসক্সিটিং ক্লর্ 

প্ররিসিং বিন্টার এযাট িাধেদী, িরসিংদী (১ি 

িংরশাসধত)        (    ’১৩-জুিাই’১৭) 

      দ  

৪৪৫৮.০০ 

(          

      ) 

৪২৯.০০ ৩৬২.৯৫ ৩৬২.৯৫ ১০০.০০ ৪২৯.০০ ৬৮.৬৯ ২৯৪.৬৬৭ ৮৪.৬০ ৩৬২.৯৫ ৯৮.১২% ৪০৭৯.০০ 
৪০৭৯.০০ 

(৯২.০০%) 

২ 

                                      

                             (১  

        ) (    ’১৩-  ’১৮) 

      দ  
৫৮৩৪.০০ 

(--) 
৩৭১.০০ ৩৭১.০০ ৩৫৮.৩৭৮ ১০০.০০ ৩৭১.০০ ৬৬.০৮ ২৪৫.১৬৩ ৯৬.৬০ ৩৫৮.৩৭৮ ৪৪.২৭ ২৫৮২.৫৬ 

২৫৮২.৫৬ 

(৪৬.০০%) 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ থেছরর েরাদ্দ  হীিভারে এসডসপভুি িতুি প্রকেঃ 

৩ োংিারদরশর বিািািী ঐসতহয িিসিি সুতা ও 

কাপড় শতসরর প্রযুসি পুিরুদ্ধার (১ি পয থায়) 
       দ  

১২১০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৪                         
       দ  

২৬০০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৫ োংিারদশ তাঁত বোরড থর আওতায় ৫ টি প্রসশক্ষি 

বকন্দ্র, ১ টি ফযাশি সডোইি প্রসশক্ষি ইসিসিটিউট 

এেং ০২ টি িারকথট প্ররিাশি বকন্দ্র স্থাপি 

       দ  
১১৭০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৬ োংিারদশ তাঁত সশক্ষা ও প্রসশক্ষি ইিসিটিউট, 

িরসিংদীরত সেদ্যিাি সডরপ্লািা বকারি থর 

যুরগাপরযাগীকরি এেং এর অেকাঠারিাগত িম্প্রিারি 

       দ  
৬২০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৭ তাঁসতরদর আর্ থ-িািাসেক অেস্থার উন্নয়রি অেস্থার 

উন্নয়রি তাঁরতর আধুসিকায়ি ও চিসত মূিধি 

িরেরাহ 

       দ  
১৫৮০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৮ তাঁতোত পরের েহুমুখীকরি 
       দ  

১০৭০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৯ োংিারদশ তাঁত বোড থ কিরপ্লক্স স্থাপি, সিরপুর, 

ঢাকা  
       দ  

১১৫৫০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



৫৭ 
 

                                                                                                        রােস্ব োরেট েরাদ্দ ও ব্যয় সেেরিীঃ                                                                                        িারসি- ৭ 
 

                                                                                                      অর্ থেছরঃ ২০১৭-১৮ 
                                                                                                                                                                             (িক্ষ টাকা) 

২০১৭-১৮ অর্ থ 

েছরর        

েরাদ্দ  

২০১৭-১৮ অর্ থ েছরর 

বিাট েরারদ্দর 

অনুকূরি অর্ থ 

অেমুসির পসরিাি 

খাতসভসিক কারের 

িাি 

খাতসভসিক ২০১৭-

১৮ িারির েরাদ্দ 

প্রসতরেদিাধীি িারির 

পূে থেতী     ২০১৮ 

িারির খাতসভসিক 

ব্যয়  

প্রসতরেদিাধীি    

২০১৮ িারি 

খাতসভসিক ব্যয় 

   ২০১৮ িাি 

পয থন্ত খাতসভসিক 

ক্রিপুসঞ্জত ব্যয় 

   ২০১৮ িাি 

পয থন্ত েরাদ্দ 

অনুযায়ী ব্যরয়র  

শতকরা হার 

২০১৭-২০১৮     

              

           

২২৮৫.০০    

     (     

   ৮.০০    

         ) 

২০১৭-১৮     

      ৪        

     (        

৮.০০         

    )       

       ২২৮৫.০০ 

            

            

কি থকতথারদর বেতি ৩৮২.৬৫০০০ ৩১.৯৯৩৬৫ ৬৫.২৫৫৮৫ ৩৭৬.৪৫৫৮৫  

 
 
             

৯৭.৯৬% 

কি থচারীরদর বেতি ৪৩২.৫০০০০ ১৬.০০০৯৩ ৭১.৬৭৬২৩ ৪২৯.৫৭৫৮২ 

ভাতাসদ ৬২৪.৪৫০০০ ১০৮.৬৪৫৩৭ ১২৫.৮৫৭০৫ ৬১১.৫১০৩৩ 

িরেরাহ ও বিো ৩৯৬.৩৫০০০ ২৪.৪২৩৫৪ ৩৬.৬৫৫৩৫ ৩৭১.৫৫০০০ 

বিরািত ও িংরক্ষি ২৮.০০০০০ ৫.৬০২৮৫ ৯.৬৮০৩১ ২৮.০০০০০ 

িাহায্য িঞ্জুসর ২৫.০০০০০ - ৯.২৫০০০ ২৫.০০০০০ 

অেির ভাতা ও 

আনুরতাসষক 

৩৩৩.৫৫০০০ ৩২.৮৩৩২২ ৬০.৬২৯০৫ ৩৩৩.৫৫০০০ 

িম্পদ িংগ্রহ ও ক্রয় ৬৫.৫০০০০ ২.৪৯৯৫৯ ৭.৯৫৫০৬ ৬৫.৫০০০০ 

             ৫.০০০০০ - - ৫.০০০০০ 

বিাট    ২২৯৩.০০০০০ ২২১.৯৯৯১৫ ৩৮৬.৯৫৮৯০ ২,২৪৬.১৪২০০ 

সিেস্ব আয় ৮.০০০ ০.৬২৭০০ ০.৪৮৭০০ ৬.৩৬০০০ 

সেওসে ২,২৮৫.০০০০০    
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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 and Projection from 2020 to 2030 

 SDG goal 

and targets 

Global 

Indicators for 

SDG Targetsii
 

Activites to 

implement 

targets 

Unit Base 

year 

Progress Projection/ Targets 2021-2025 2026-2030 

2016 2017 
2018          

(up to June) 
2019 2020 2021 

total 

2016-2021 

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

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 

Participation 

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 

weavers (Weavers 

Trained) 

Nos. 250 250 108 1000 2300 2300 6400 6000 6000 

Budget (tk in 

Lac only 

training 

allowance) 

15.60 

 

15.60 

 

6.74 

 

156.00 

 

358.80 

 

598.00 

 

1778.32 

 

1872.00 

 

1872.00 

 

1.2 Provide 

Training of  

selected female 

weavers (female 

Weavers Trained) 

Nos. 167 150 391 900 1500 1700 4450 5000 5000 

Budget (tk in 

Lac only 

training 

allowance) 

10.42 

 

9.36 

 

24.40 

 

140.40 

 

234.00 

 

442.00 

 

859.06 

 

1560.00 

 

1560.00 

 

1.3.1 existing 

training institute/ 

centres/sub-

centres 

Nos. 4 4 8 - - 14 14 20 25 

1.3.2 Diploma in 

Fashion design 
Nos. - - - 

50 

 

50 

 

200 

 

300 

 

400 

 

500 

 

1.4 Achieve 

Technical 

Education (No. of 

Passed Textile 

Engineer) . 

Nos. 
48 

 

80 

 

84 

 

80 

 

100 

 

100 

 

488 

 

400 

 

400 

 

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-

discrimination 

on the basis of 

sex 

 

1.1 Provide 

Training of  

selected male 

weavers  

Nos. 
250 

 

250 

 

108 

 

1000 

 

2300 

 

2300 

 

6400 

 

6000 

 

6000 

 

1.2 Provide 

Training of  

selected female 

weavers  

Nos. 
167 

 

150 

 

391 

 

900 

 

1500 

 

1700 

 

4617 

 

5000 

 

5000 

 

1.3 honorariun 

(Per person/tk) 

equal for male 

and female  

Per 

person 

120 

 

120 

 

240 

 

300 

 

300 

 

500 

 
- 

600 

 

600 
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 SDG goal 

and targets 

Global 

Indicators for 

SDG Targetsii
 

Activites to 

implement 

targets 

Unit Base 

year 

Progress Projection/ Targets 2021-2025 2026-2030 

2016 2017 
2018          

(up to June) 
2019 2020 2021 

total 

2016-2021 

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

1.4 Achieve 

Technical 

Education (No. of 

Passed Textile 

Engineer) . 

Nos. 48 

 

80 

 

84 

 

80 

 

100 

 

100 

 

488 

 

400 

 

400 

 

1.5 Disbursement 

of micro-credit ( no. 

of loanee) 

Nos. 1373 

 

1000 

 

1006 

 

2000 

 

2500 

 

3000 

 

10923 

 

12000 

 

12000 

 

Allocation 

(tk in lac) 

404.78 

 

410.00 

 

412.46 

 

800.00 

 

1000.00 

 

1200.0

0 

 

4114.78 

 

4800.00 

 

4800.00 

 

1.6 Disbursement 

of micro-credit 

for female 

weavers ( no. of 

female loanee) 

Nos. 70 

 

60 

 

218 

 

200 

 

500 

 

700 

 

1590 

 

5500 

 

5500 

 

Allocation 

(tk in lac) 

14.00 

 

12.00 

 

43.60 

 

80.00 

 

200.00 

 

280.00 

 

598.00 

 

2200.00 

 

2200.00 

 

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 

1.1 wastes water 

treatment  

liter 80.3 

million 

(capacity) 

wastes 

water 

treated 0% 

(since no 

ETP is 

setup) 

 

80.3 million 

(capacity) 

wastes 

water 

treated 0% 

(since no 

ETP is 

setup) 

224000 

 

224000 

 

224000 

 

336000 

 

1008000 

 

1108000 

 

1208000 

 

1.2 set up ETP Nos. - - 2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1.3 Budget 

allocation 
Tk. in Lac - - 

162.00 

 

163.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

525.00 

 

700.00 

 

800.00 
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 SDG goal 

and targets 

Global 

Indicators for 

SDG Targetsii
 

Activites to 

implement 

targets 

Unit Base 

year 

Progress Projection/ Targets 2021-2025 2026-2030 

2016 2017 
2018          

(up to June) 
2019 2020 2021 

total 

2016-2021 

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

 

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 

Manufacturing 

value 

added as a 

proportion of 

GDP 

and per capita 

 

1.1 Amount of 

yarn providing 

pre weaving 

services  

 

Thousand 

KG 

 

21.45 

 

 

16.00 

 

 

39.34 

 

 

20.00 

 

 

1300.00 

 

 

2200.0

0 

 

 

3574.45 

 

 

3650.00 

 

 

3650.00 

 

1.2 Amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services  

crore 

meter 

3.11 

 

3.20 

 

4.21 

 

3.75 

 

20.00 

 

25.00 

 

59.28 

 

30.00 

 

35.00 

 

budget for 1.1 

and 1.2 

Tk. in Lac -- 4725.32 

 

6216.75 

 

8650.00 

 

9000.00 

 

15000.

00 

 

41179.32 

 

45000.00 

 

50000.0

0 

 

1.3  Issuing country 

of origin certificate 

for handloom 

products. 
 

Nos. 283 

 

317 

 

as per 

demand 

 

as per 

demand 

 

as per 

demand 

 

as per 

deman

d 

 

as per 

demand 

 

as per 

demand 

 

as per 

demand 

 

1.4 Value of 

exported 

handloom 

products 

USD 

(million) 

753.01 

(source: 

EPB)  
 

799.14 

(source: 

EPB)  
 

-- -- -- -- -- -- -- 
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        Update information about steps to be taken from 2020 to 2030  

 (A) Projects included in the ADP of 2017-2018 without allocation 

S.L 

no. 

Name of project  Investment 

cost 

( Tk. in Lac) 

 

Latest position 

1 Reviving the 

Technology of Muslin 

Yarn and Muslin 

Fabrics, The Golden 

Heritage of Bangladesh 

(1
st

 Phase). 

1210.00 

 

The DPP of the project is under process for  approval 

in the Planning Commission 

2 Establishment of Shiekh 

Hasina Tant palli at 

Shibchar, Madaripur 

and Zazira, Shariatpur. 

191100.00 

 

 A PEC meeting held on 15.02.2018 regarding this 

project. The DPP will recast and send after receiving 

the minutes of the meeting. 

 

3 Establishment of 5 

Training Centres, 1 

Fashion design institute 

and 2 Market Promotion 

Centres in the Basic 

Centres of Bangladesh 

Handloom Board. 

11700.00 

 

 

A PEC meeting held on 25.10.2017 regarding this 

project. The DPP has been recast as per decision of 

PEC meeting and sent it to the Ministry of Textile 

and Jute on 11.03.2018.  

  

4 Upgradation of Diploma 

in Textiles Engineering 

Course in Bangladesh 

Handloom Education 

and Training Institute 

(BHETI), Narsingdi. 

4575.00 

 
A PEC meeting held on 27.11.2017 regarding this 

project. The DPP will be recast and sent as early as 

possible. 

 

5 Modernization of 

Handlooms, Provide 

Working Capital for the 

Development of  Socio-

economic Conditions of 

Handloom Weavers. 

15800.00 

 

  

 The DPP has been sent to the Planning Commission 

through Ministry of Textile and Jute on 05.02.2018 for 

approval. 

6 Handloom Products' 

Diversification  

10700.00 

 

 The PDPP has been sent to the Economic Relations 

Division(ERD) through Planning Commission on 

21.01.2018 for approval. 

 

7 Establishment 

Bangladesh Handloom 

Board Complex at 

Mirpur, Dhaka. 

11700.00 

 

 The DPP has been sent to the Planning Commission 

through Ministry of Textile and Jute on 28.02.2018 for 

approval. 

 

8 Establishment of 

training centres, display 

cum sale centres and 

provide working capital 

for the Development of  

Socio-economic 

Conditions of tribal 

Handloom Weavers. 

 

2500.00 

 

 The DPP of the project is going to be drawn up.  

 sub-total 249285.00  

 (B) New projects   

01 Establishment of Shiekh 

Hasina Nakshi palli, 

Jamalpur. 

200000.00 

 

Feasibility study has been completed. The DPP of the 

project is going to be drawn up. 

02  Establishment of Tant 

palli at Pathrail, Tangail 

and Sirajganj.  

 

50000.00 
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S.L 

no. 

Name of project  Investment 

cost 

( Tk. in Lac) 

 

Latest position 

03  Establishment of 

Warehouse for the 

Handloom products.  

10000.00 

 
 

04 Establishment of 

display cum sale centres 

/Tant Hat for the 

Handloom products. 

20000.00 

 
 

05 Establishment of 

service centres and 

basic centres in the 

loom intensive areas.  

10000.00 

 
 

06 Establishment of 

Fashion Design 

Institute, 

Bancharampur, B-baria 

and Manda, Naogaon.  

10000.00 

 
  

07 Cultivation of phuti 

carpus and 

production of muslin. 

3000.00  

08 Introduce Diploma 

course in Rangpur, 

Syhlet and Bera, 

Pabna 

5000.00 

 

 

        308000.00  

         557285.00  

 

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/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

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 

Participation 

rate of youth 

and adults in 

formal and 

nonformal 

education 

and training 

in the 

previous 12 

months, by 

sex 

Lead: 

MoE 

FD; 

MoEWOE

; 

MoInd 

(BITAC); 

MoLE; 

MoTJ; 

MoWCA; 

MoYS; 

SID 

e) Human 

resource 

development 

(Education, 

Health & 

population) 

- Achieving 100 

percent net 

enrollment rate 

for primary and 

secondary 

education. 

- Increasing 

enrollment rate 

in 12th class to 

60%. 

- Percentage of 

cohort reaching 

grade 5 to be 

increased to 10 

from current 80 

percent. 

-- -- 1. Upgradation 

of Diploma in 

Textiles 

Engineering 

Course in 

Bangladesh 

Handloom 

Education and 

Training 

Institute 

(BHETI), 

Narsingdi 

2. Establi

shment of 5 

Training 

Centres, 1 

Fashion Design 

Isntitute and 2 

Market 

Promotion 

Centres  

3. Establi

shment of 

Sheikh Hasina 
Tant Palli, 

Shibchor, Jajira 

 

454.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

 

1. Introduce 

Diploma 

course in the 

Sylhet, 

Rangpur and 

Bera (Pabna) 

training 

centres. 

2. Professional 

training 

programme for 

the Officials of 

Bangladesh 

Handloom 

Board. 

3. Introduce 

Diploma course 

in the training 

centres of 

Bangladesh 

Handloom 

Board. 

4. Establishment 

of Fashion 

design institute, 

Naogoan, B-

Baria 

 Year 2015-16  

No. of trainees (male): 250 

No. of trainees (female): 

167 

No. of training centres/ 

institute:4 

No. of passed Diploma in 

textile engineer: 48 

 

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 engineering: 80 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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-

discriminati

on 

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. BMRE  

of  

existing 

Cloth 

Processi

ng 

Centre at 

Madhabd

i, 

Narshing

di. 

 

2. Establish

ment of 

3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

455.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Establishment 

of 5 Training 

Centres, 1 

Fashion Design 

Isntitute and 2 

Market 

Promotion 

Centres  

 

2. Establishment 

of Sheikh 
Hasina Tant 

Palli, Shibchor, 

Jajira 

 

3. Handloom 

Products 

Diversification. 

 

4. Modernisation 

of Handlooms 

and Provide 

Working Capital 

to the Handloom 

Weavers with a 

view to Promote 

the Socio-

economic 

Condition of 

Handloom 

Weavers. 

 

5. Establishment 

of training 

585.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

1591.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015-16  

No. of trainees (male): 250 

No. of trainees (female): 

167 

No. of training centres/ 

institute:4 

No. of passed Diploma in 

textile engineer: 48 

 

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 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

centre, display 

cum sale centre, 

disbursement of 

microcredit 

programme for 

the development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

250.00 

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. BMRE  

of  

existing 

Cloth 

Processi

ng 

Centre at 

Madhab

di, 

Narshing

di. 

 

2. Establish

ment of 

3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

415.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Establishment 

of Sheikh 

HasinaTant Palli 

 

2. Establishment 

of Tant Palli 

Pathrail, Tangail 

19110.00 

 

 

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 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

intensive 

areas. 

 

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. BMRE  

of  

existing 

Cloth 

Processin

g Centre 

at 

Madhabd

i, 

Narshing

di. 

 

2. Establis

hment 

of 3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

intensiv

e areas. 

 

455.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Upgradation 

of Diploma 

in Textiles 

Engineering 

Course in 

Bangladesh 

Handloom 

Education 

and Training 

Institute 

(BHETI), 

Narsingdi 

2. Establishmen

t of 5 

Training 

Centres, 1 

Fashion 

Design 

Isntitute and 

2 Market 

Promotion 

Centres  

 

3. Establishmen

t of Tant 

Palli 

4. Reviving 

The 

Technology 

of Muslin 

Yarn And 

Muslin 

454.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585.80 

 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment 

of Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, 

Jamalpur 

 

2. Establishment 

of Warehouse for 

the Handloom 

Product 

 

3. Establishment 

of more services 

centres. 

 

4. Establishment 

of Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing 

facilities for the 

handloom 

products. 

 

5. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, 

Rangpur and Bera 

(Pabna) training 

centres. 

 

6. Cultivation of 

phuti carpus and 

 Handloom Production: 

Year 2015-16  

 i. amount of yarn 

providing pre weaving 

services (thousand 

KG):21.45 

ii. amount of Handloom 

fabrics providing post 

weaving services (crore 

meter):3.11 

iii. Country of origin 

certificate given: 283 

iv. Value of exported home 

textile (million Dollar): 

753.01(source: EPB)  

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) 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

Fabrics, The 

Golden 

Heritage of 

Bangladesh 

(1st phase) 

5. Handloom 

Products 

Diversificati

on. 

 

6. Modernisatio

n of 

Handlooms 

and Provide 

Working 

Capital to the 

Handloom 

Weavers 

with a view 

to Promote 

the Socio-

economic 

Condition of 

Handloom 

Weavers. 

 

7. Establishmen

t of training 

centre, 

display cum 

sale centre, 

disbursement 

of 

microcredit 

 

 

 

 

 

 

1070.00 

 

 

 

 

1591.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.00 

production of 

muslin fabrics  

 

7. Establishment 

of more basic  

centres and 

training centres to 

provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

 

8. Introduce 

Diploma course in 

the training 

centres of 

Bangladesh 

Handloom Board. 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

programme 

for the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong 

hill tracts 

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 

Manufacturi

ng 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. BMRE  

of  

existing 

Cloth 

Processi

ng 

Centre at 

Madhabd

i, 

Narshing

di. 

 

2. Establish

ment of 

3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

455.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Upgradation of 

Diploma in 

Textiles 
Engineering 

Course in 

Bangladesh 
Handloom 

Education and 

Training 
Institute 

(BHETI), 

Narsingdi 

2. Establishmen

t of 5 

Training 

Centres, 1 

Fashion 

Design 

Isntitute and 

2 Market 

Promotion 

Centres  
3. Establishment 

of Tant Palli 

4. Handloom 

454.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585.80 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

1070.00 

 

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 

 Handloom Production: 

Year 2015-16  

 i. amount of yarn 

providing pre weaving 

services (thousand 

KG):21.45 

ii. amount of Handloom 

fabrics providing post 

weaving services (crore 

meter):3.11 

iii. Country of origin 

certificate given: 283 

iv. Value of exported home 

textile (million Dollar): 

753.01(source: EPB)  

 

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) 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

 Products 

Diversification. 

5. Modernisation 

of Handlooms 
and Provide 

Working 

Capital to the 
Handloom 

Weavers with a 

view to 
Promote the 

Socio-

economic 
Condition of 

Handloom 

Weavers. 
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 

 

 

 

1591.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.00 

 

 

 

training centres to 

provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

 

5. Introduce 

Diploma course in 

the training 

centres of 

Bangladesh 

Handloom Board. 

 

 

9.4 By 2030, 

upgrade 

infrastructure and 

retrofit 

industries to 

make them 

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 

3. BMRE  

of  

existing 

Cloth 

Processi

ng 

415.80 

 

 

 

 

 

1. Establishment 

of Sheikh 

HasinaTant Palli 

 

2. Establishment 

of Tant Palli 

19110.00 

 

 

1. Establishment 

of  more service 

centres in loom 

intensive areas. 

Environme

nt Court 

Act 2010; 

Brick 

Manufactu

re and 

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  
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

sustainable, with 

increased 

resource-use 

efficiency and 

greater adoption 

of clean and 

environmentally 

sound 

technologies and 

industrial 

processes, with 

all countries 

taking action in 

accordance 

with their 

respective 

capabilities 

eradicating 

proverty as well 

as sustained 

economic 

growth while 

maintaining the 

healthy 

functionning the 

healthy 

functioning of 

the Earth's 

ecosystems 

 

 Incent

ivefor adoption 

of improved fuel 

use efficiency 

and energy 

conservation 

technology in 

industry; 

 Produ

ce 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 

Centre at 

Madhab

di, 

Narshing

di. 

 

4. Establish

ment of 

3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

 

 

583.40 

Pathrail, Tangail Brick Kiln 

Installation 

Act in 

2013; 

 

 

 
9.4.1 CO2 

emission 

per unit of  

value  

added. 

wastes water treatment 

(liter): 80.3 million 

(capacity) 

wastes water treated 0% 

(since no ETP is setup)  

ETP: 0 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

should have 

strong role as 

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. 

 Specia

l 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 



72                                                                             
 

SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

affordable. 

 Resear

ch and develop 

ent for 

innovation of 

environment 

friendly 

sustainable 

technology for 

the econoically 

constrained 

communites. 

 Harne

ssing 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. 

 Devel

opment women 

friendly 

technology and 

business 

environment. 

12.4 By 2020, 

achieve the 

environmentally 

12.4.1 

Number of 

parties to 

Lead: 

MoEF 

LGD; 

MoA; 

MoHFW; 

i) 

Environmental 

Sustainability 

1. BMRE  

of  

existing 

415.80 

 

 

1. Establishment 

of Tant Palli 

2. Handloom 

19110.00 

 

 

  Year 2015-16  

wastes water treatment 

(liter): 80.3 million 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

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  

international 

multilateral 

environment

al 

agreements 

on 

hazardous 

waste, and 

other 

chemicals 

that meet 

their 

commitment

s and 

obligations 

in 

transmitting 

information 

as 

required by 

each 

relevant 

agreement 

MoInd; 

MoTJ 

-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.                                                                                          

Cloth 

Processi

ng 

Centre at 

Madhabd

i, 

Narshing

di. 

 

2. Establish

ment of 

3 

handloo

m 

service 

centres 

in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

 

 

 

 

 

583.40 

Products 

Diversificatio

n. 

1070.00 

 

 

(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 

 

17.11 

Significantly 

increase 

the exports of 

developing 

countries, in 

particular with a 

view to doubling 

the least 

developed 

countries’ share 

of 

17.11.1 

Developing 

countries’ 

and least 

developed 

countries’ 

share of 

global 

exports 

Lead: 

MoC 

Co-

Lead: 

MoFA 

BFID 

(BB); 

IRD; 

MoTJ 

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. 

1. BMRE  of  

existing 

Cloth 

Processin

g Centre 

at 

Madhabdi

, 

Narshingd

i. 

 

2. Establish

455.80 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Establishment 

of 5 Training 

Centres, 1 

Fashion 

Design 

Isntitute and 2 

Market 

Promotion 

Centres  

2. Establishment 

of Tant Palli 

3. Reviving The 

585.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

121.00 

1. Establishment 

of Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing 

facilities for the 

handloom 

products. 

 

2. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, 

 Value of exported 

Handloom products: 

Year 2015-16  

i. Country of origin 

certificate given: 283 

ii. Value of exported home 

textile (million Dollar): 

753.01(source: EPB)  

Year 2016-17   

i. Country of origin 

certificate given: 317 

ii. Value of exported home 

textile (million Dollar): 

799.14 (source: EPB) 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

global exports 

by 2020 

-Achieving a 

Trade-GDP 

ratio of 50% by 

FY20. 

ment of 3 

handloom 

service 

centres in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

 

Technology 

Of Muslin 

Yarn And 

Muslin 

Fabrics, The 

Golden 

Heritage of 

Bangladesh 

(1st phase) 

4. Handloom 

Products 

Diversificatio

n. 

5. Modernisation 

of Handlooms 

and Provide 

Working 

Capital to the 

Handloom 

Weavers with 

a view to 

Promote the 

Socio-

economic 

Condition of 

Handloom 

Weavers. 

6. Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070.00 

 

 

 

 

 

 

1591.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.00 

 

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. 
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SDG Targetsi Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministri

es/ 

Divisio

niii 

Associate 

Ministries

/ 

Divisionsi

v 

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/Strateg

y 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 

programme 

for the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

 



                                                                                                              ৭৬                                     সারণি-৯ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের মদে ২০১৭-১৮ অর্ েবছদরর বাণষ েক কম েসম্পােন চুণি (APA) অনুযায়ী জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮  পয েন্ত অর্েন প্রণতদবেন 

 

কায েক্রম কম েসম্পােন সূচক একক কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০১৭-১৮) 

   ২০১৮ পয েন্ত অর্েন অর্েন হওয়ার 

কর্া 

অর্েদনর হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন সহায়তা [১.১.১] বয়নপূব ে সহায়তা প্রোদনর মােদম 

উৎপাণেত সুতার পণরমাি 

বকণর্ 
৩.০০ ১৭০০০ ৩৯৩৪২ ১০০% ২৩১.৪২% 

[১.১.২] বয়দনাত্তর সহায়তা প্রোদনর মােদম 

উৎপাণেত তাঁত বদস্ত্রর পণরমাি 

বকাটি ণমটার 
১০.০০ ৩.২৯ ৪.২০৫ ১০০% ১২৭.৮১% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋি ণবতরি ও আোয় [১.২.১] ঋিপ্রাপ্ত সুণবধাদ াগী পুরুষ 

সংখ্যা 

৫.০০ ৯০০ ৭৮৮ 

১০০% 

৮৮% 

নারী ৩.০০ ১৫০ ২১৮ ১৪৫% 

বমাট ৮.০০ ১০৫০ ১০০৬ ৯৬% 

[১.২.২] আোয়কৃত ঋি লক্ষ্ টাকায় ৭.০০ ২৫০.০০ ৩২৫.১০ ১০০% ১৩০.০৪% 

[২.১] কাণরগণর ণশক্ষ্া (বস্ত্র প্রদকৌশল/প্রযুণি) [২.১.১] উত্তীি ে ণডদলামা-ইন-বটক্সটাইল ণডণি 

ণশক্ষ্ার্ী 

সংখ্যা 
৬.০০ ৮০ ৮৪ -- ১০৫% 

[২.২] ণনব োণচত তাঁণতদের প্রণশক্ষ্ি [২.২.১] প্রণশক্ষ্িপ্রাপ্ত তাঁণত পুরুষ সংখ্যা ৩.০০ ১৭০ ১০৮ 

১০০% 

৬৪% 

নারী ৫.০০ ৩৩০ ৩৯১ ১১৮% 

বমাট ৮.০০ ৫০০ ৪৯৯ ১০০% 

[২.৩] বাতাঁদবার কম েকতো ও কম েচারীদের 

প্রণশক্ষ্ি 

[২.৩.১] প্রণশক্ষ্িপ্রাপ্ত কম েকতো/কম েচারী সংখ্যা 
৬.০০ ৯০ ৯০ ১০০% ১০০% 

[৩.১] তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাণন সনে প্রোন [৩.১.১] ণনষ্পণত্তকৃত আদবেন % ১০.০০ ১০০% 

১০০%(প্রাপ্ত আদবেন-

৩৭০ টি সনেপত্র ইসুয-

৩৭০ টি) 

১০০% ১০০.০০% 

[৩.২] বেক বহাল্ডারদের সাদর্ স ার মােদম 

বস্ত্র ব্যবসার সহদযাণগতা 

[৩.২.১] বেক বহাল্ডারদের সাদর্ স া সংখ্যা 
৫.০০ ১২   ২৪ ১০০% ২০০% 

[৩.৩] বার্ার সম্প্রসারদি সহায়তা [৩.৩.১] তাঁত         আদয়ার্ন  সংখ্যা ৫.০০ ০৬ ০৭ ১০০% ১১৬.৬৭% 

[৩.৩.২] রপ্তাণনকারকদের সাদর্ মত  

            ণবণনময় স া 

সংখ্যা 
৫.০০ ০৪ ০৪ ১০০% ১০০.০০% 

[৪.১] চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন [৪.১.১] ৩টি সাণ েস বসন্টার স্থাপন      বাদর্ট ব্যদয়র 

হার (%)  

(অর্ েবছর) 

২.০০ ৯৫% ৯৬.৬০% ১০০% ১০১.৬৮% 

[৪.২.২] ১টি বস্ত্র প্রণক্রয়াকরি বকদের  

         ণবএমআরইকরি 
২.০০ ৯৫% ৮৪.৬০% ১০০% ৮৯.০৫% 

[৪.২] কায েকরী প্রার্ণমক তাঁণত সণমণত 

অণডটকরি 

অণডটকৃত প্রার্ণমক তাঁণত সণমণত সংখ্যা 
৩.০০ ২৫০ ২৬৬ ১০০% ১০৬.৪০% 

 



  
  

৭৭ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের ২০১৭-১৮ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.১ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

আড়াইোর্ার বান্দরবান বাঞ্ছারার্পুর ভাঙ্গা সচসররবন্দর কক্সবার্ার বোোর ব ৌরনেী বোর্না র্দশার 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন ২ ৪ ৪ ৩ ১৬ ২ ২২ ১ ১ ২ 

[১.১.২] আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন - - - - ৩ - - ১ - - 

[১.২] গ্রুপ 

 ঠন 
[১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন ৭ ৮ - ১ ৩ ২ ৩ - ১ ১ 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরুসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ২০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

অর্েন ৩৫ ৩৫ - ১৩ ১৩ ২০ ১৫ ১০ ৩৪  ৪০ 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৪০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অর্েন ১০০ ৮৫ - ৪৩ ১৬ ৪০ ৫৯ ২০ ৮৪ ৪০ 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

অর্েন ৭.৮০ ৮.০০ - ৪.৩০ ৭.০০ ৬.৪০ ১৯.৯০ - ১৩.৮০ ১.০০ 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] আোয়কৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

অর্েন ১২.৮৬ ৫.২৯ ৮.৮৪ ৩.০৩ ৮.৭৫ ৫.৭২ ১৫.২৯ ১.১৮ ১৮.৩৭ ৩.৭২ 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪ ৮ ৪ ২ ৪ ৮ ৬ ১০ ৮ 

অর্েন ১৫ ৬ ৬ ১২ ১৮ ৪ ৬ ২৬ ২২ ৩ 

 

 



  
  

৭৮ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের ২০১৭-১৮ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.২ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

কাোলু কাসল ঞ্জ কাসলোতী কর্ল ঞ্জ খুলনা কুসিয়া সর্রপুর র্য়র্নসসাংে নরসসাংেী পটুয়াখালী 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন ৪ ১ ১৪ ৬ ২ ১০ ৫ ২ ৪ ৪ 

[১.১.২] আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন ২ - ৩ - - - ১ ১ ১ - 

[১.২] গ্রুপ 

 ঠন 
[১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েন ২ - ৭ - ১ ১৭ - ৩ ২ ২ 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরুসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

অর্েন ২৫ - ৩৫ - ৫ ৯৫ - ৯ ৩৫ ২০ 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অর্েন ৮০ - ১৭৫ - ১০ ১৮০ - ২১ ৪০ ২০ 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

অর্েন ১৩.০২ - ১৩.১৩ - ২.০০ ২৭.৪৭ - - ১৪.০৪ ৬.৫০ 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] আোয়কৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

অর্েন ১৫.৮৪ ২.৮০ ১১.৬৩ ৭.৮১ ৬.২৬ ১৪.৬১ ১.৭৪ ২.৩৬ ১৮.৩৬ ২.৩৭ 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১২ ২ ৫ ৪ ৪ ১৫ ৫ ১২ ২০ ৬ 

অর্েন ৬ ১ ৫ ৫ ৪ ৮ ১ ১৩ ১৫ ৯ 

 

 



  
  

৭৯ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের ২০১৭-১৮ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৩ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

রার্শােী রাাং ার্াটি রূপ ঞ্জ সাঁসেয়া সাতক্ষ্ীরা শাের্ােপুর শশলকুপা সসরার্ ঞ্জ টাঙ্গাইল উল্লাপাড়া রাংপুর 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ 

অর্েন ৩ ৩ ১৯ ৮ ১ ২ ২ ৫ ১৬ ২ ১ 

[১.১.২] আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ 

অর্েন ৩ - ৪ - - - - - ১ ৩ ২ 

[১.২] গ্রুপ 

 ঠন 
[১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ 

অর্েন - ১ - ১৬ - ১০ ১০ - ৪ ২ ১ 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরুসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ২০ 

অর্েন ২০ ৪০ ২৩ ৪০ - ৪০ ৫০ ৪৭ ২৪ ১০ ৫ 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৪০ 

অর্েন ৮০ ৮০ ৫১ ১২০ - ২০০ ১৫০ ১৮৮ ৫০ ৫২ ১৫ 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] সবতরিকৃত 

ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.০০ 

অর্েন ৯.৭০ ৫.৯০ ১৮.২৭ ২৩.৭৬ - ২৪.৬২ ২০.৫০ ৬২.১৪ ১১.৩৭ ১৮.৭৫ ২.৭০ 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] আোয়কৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.০০ 

অর্েন ১০.৫০   ৩.৮২ ৩০.১৭ ১২.১৮ ০.৯২ ১৮.২৮ ১৭.৬৪ ৩৩.৬২ ১৪.৮২ ১১.৭৮ ৪.৫৪ 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৯ ৩ ৬ ২৪ ৪ ১৫ ৮ ২০ ৬ ৪ ২ 

অর্েন ২ - ২ ৪ ১৮ ৪ ২ ১০ ৩৩ ৫ ১ 



  
  

৮০ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে প্রসশক্ষ্ি বকন্দ্রসমূদের  ২০১৭-১৮ অে ে বছদর সম্পাসেত বাসষ েক 

কর্ েসম্পােন চুসির (APA) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) পর্ েন্ত প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৪ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

নরসসাংেী রাংপুর সসদলট ববড়া, পাবনা 

[২.১] কাসর সর 

সশক্ষ্া (বস্ত্র 

প্রদকৌশল/প্রযুসি) 

[২.১.১] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসি সশক্ষ্ােী 

সাংখ্যা 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ -- -- -- 

অর্েন ৮৪ -- -- -- 

[২.১.২] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসিপ্রাপ্তদের 

মূল্যায়ন 

সাংখ্যা 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ১১৬ -- -- -- 

অর্েন ১২০ -- -- -- 

[২.১.৩] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসিপ্রাপ্তদের 

ডাটাদবর্ প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষ্ি 

সাংখ্যা 
লক্ষ্যর্াত্রা ১১৬ -- -- -- 

অর্েন ১২০ -- -- -- 

[২.২] সনব োসচত 

তাঁসতদের 

প্রসশক্ষ্ি 

 

[২.২.১] 

প্রসশক্ষ্িপ্রাপ্ত পুরুষ 

তাঁসত 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা ৬২ ৩৪ ৩৪ ৪০ 

অর্েন ২৯ ৩৭ ১১ ৩২ 

[২.২.২] 

প্রসশক্ষ্িপ্রাপ্ত 

র্সেলা তাঁসত 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা ১১৮ ৬৬ ৬৬ ৮০ 

অর্েন ১৫০ ৬৩ ৮৯ ৮৮ 

[২.২.৩] 

প্রসশক্ষ্িােীর 

মূল্যায়ন পরীক্ষ্া 

িেি 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা ১৮০ ১০০ ১০০ ১২০ 

অর্েন ১৭৯ ১০০ ১০০ ১২০ 

[২.২.৪] 

প্রসশক্ষ্িপ্রাপ্তদের 

ডাটাদবর্ প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষ্ি 

সাংখ্যা 
লক্ষ্যর্াত্রা ১৯১৯ ১০০ ১০০ ১২০ 

অর্েন ১৯১৯ ১০০ ১০০ ১২০ 

[২.২.৫] তাঁত 

 দবষিা 

প্রসতদবেন 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা ০৪ -- -- -- 

অর্েন ০০ -- -- -- 

  



  
  

৮১ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে বস্ত্র প্রসক্রয়াকরি বকন্দ্র (সসসপসস), র্াধবেী, নরসসাংেী’র  ২০১৭-১৮ অে ে বছদর 

সম্পাসেত বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) পর্ েন্ত সর্দয়র প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৫ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 
অর্েন 

[১.১] তাঁত বস্ত্র 

উৎপােদন সোয়তা 

 

[১.১.১] সসসঞ্জাং বসবা প্রোন লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ২.৫০ 

অর্েন ৪.৫১ 

[১.১.২] সর্ ার  ওয়াসশাং এন্ড 

ডাইাং বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৩০.০০ 

অর্েন ১৫৩.৪০ 

[১.১.৩] বর্ট  ওয়াসশাং এন্ড 

ডাইাং বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ২.৫০ 

অর্েন ২.০৫ 

[১.১.৪] োইদরা-এক্সট্রাসটাং 

বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৩৬.০০ 

অর্েন ১৫৪.১৯ 

[১.১.৫] সপ্রসন্টাং বসবা প্রোন লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭.৫০ 

অর্েন ৭.৫১ 

[১.১.৬] বেন্টাসরাং/ সিসনসশাং 

বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৪০.০০ 

অর্েন ১৭০.২৪ 

[১.১.৭] কযাদলন্ডাসরাং বসবা 

প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭৩.০০ 

অর্েন ৮২.০৯ 

[১.১.৮] বেক বোল্ডারদের 

সাদে র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭ 

অর্েন ০৬ 

[১.১.৯] প্রচার-প্রচারিা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭ 

অর্েন ০৬ 

 



  
  

৮২ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের র্াঠ পর্ োদয়র ০২ টি চালু সাসভ েসসাং বকদন্দ্রর ২০১৭-১৮ অে ে বছদর বয়নপূব ে বসবার র্াধ্যদর্ তাঁত বস্ত্র 

উৎপােদন সোয়তাকরি সাংক্রান্ত কার্ ে সম্পােন সূচদকর (জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮) অি সত প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৬ 

তাঁত বস্ত্র উৎপােদন বয়নপূব ে বসবাাঃ 

 

বকদন্দ্রর নার্ কার্ েক্রর্ কর্ েসম্পােন সূচক একক লক্ষ্যর্াত্রা 

(২০১৭-১৮) 

২০১৭-১৮ অে ে বছদর অর্েন  ২০১৭-১৮ অে ে বছদর অর্েদনর  োর  

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৭ ৮ 

(১) টিএিসস-শাের্ােপুর,   

     সসরার্ ঞ্জ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন 

সোয়তা 

[১.১.১] বয়নপূব ে বসবা (টুইসোং) 

এর র্াধ্যদর্ উৎপাসেত সুতার 

পসরর্াি 

বকসর্ ৭,২০০ ১১,১৭১ ১৫৫.১৫% 

(২) এসএিসস-কুর্ারখালী,  

     কুসিয়া 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন 

সোয়তা 

[১.১.১] বয়নপূব ে বসবা (টুইসোং) 

এর র্াধ্যদর্ উৎপাসেত সুতার 

পসরর্াি 

বকসর্ ৯,৮০০ ২৮,১৭১ ২৮৭.৪৬% 
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       সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)            - ১১ 
 

প্রতিশ্রুি সেবা েমূ          

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ হস্তচাতলি িাঁয়ি উৎপাতদি 

পণ্য োমগ্রী তবয়দয়  রিাতনর 

লয়যে কাতি অব অতরতজন 

েনদপত্র প্রদান। 

আয়বদনকারীয়ক (িাঁিবস্ত্র 

রিাতনকারক) প্রয়য়াজনীয় কাগজ 

পত্র এবং ত  জমা তদয়য় আয়বদপত্র 

দাতিল করয়ি হয় । অি:পর 

আয়বদনপত্র নতিয়ি উপস্থাপন     

সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম  কাতি অব 

অতরতজন েনদপত্র জা   করা হয় ।   

আয়বদন পয়ত্রর োয়ি তনয়নাক্ত কাগজপত্র 

জমা তদয়ি হয়ঃ 

(১) তবডতিউতপএমতবএ-এর সুপাতর  পয়ত্রর 

মূলকতপ; 

(২) ক্রয়ায়দ /এলতে এর  য় াকতপ (েংতিষ্ট 

ব্াংক কম মকিমা কতৃকমক েিোতয়ি); 

(৩) ইনভয়য়ে এর মূলকতপ; 

(৪) EXP. FORM এর  য় াকতপ; 

(৫) নমুনা কাপড় (Swatche(s); 

                                 ; 

(৭) রিাতন পণ্য হস্তচাতলি িাঁয়ি উৎপাতদি 

ময়ম ম স াষণা পত্র; 

কাতি অব অতরতজন 

েনদপয়ত্রর জন্য 

তনধ মাতরি  ত   ১০০০/- 

(এক হাজার)  াকা 

নগদ পতরয় াধয় াগ্য। 

 

েয়ব মাচ্চ ৭২  ন্টা নামঃ             

পদতবঃ উপ-মহাব্বস্থাপক (মায়কমটং) 

স ানঃ৮১৮৯৩৪৫ 

ই-সমইলঃ dgm.scr@bhb.gov.bd 

 

২ সদ ীয় ও আন্তজমাতিক সমলা/ 

প্রদ মনীয়ি অং গ্রহয়ণর 

লয়যে বাংলায়দ  িাঁি 

সবায়ড মর তনবতিি িাঁতি 

েতমতিেমূয়হর েদস্যবৃন্দকয়ক 

োতব মক েহায়িা প্রদান । 

আয়বদনকারী (িাঁতি েতমতি) 

সদ ীয় ও আন্তজমাতিক 

সমলা/প্রদ মনীয়ি অং গ্রহণ বা 

সমলা আয়য়াজয়নর জন্য আয়বদন 

করয়ল িা নতিয়ি উপস্থাপনপূব মক 

সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম স্থানীয় 

প্র ােন/আয়য়াজন কতৃকমপযয়ক 

অনুয়রাধ করা হয়। 

--         

 

েয়ব মাচ্চ ৪৮  ন্টা 

৩ িাঁতিয়দর জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কা মক্রম 

ঋণ প্রদায়নর তনয়মাবলীঃ 

(ক) িাঁতি েতমতি তবতধমালা‘১৯৯১ 

অনু ায়ী বাংলায়দ  িাঁি সবাড ম 

কতৃকমক তনবতিি িাঁতি েতমতি 

েদস্যয়দর ময়ে সিয়ক 

তনয়নাক্তভায়ব িাঁতি তনব মাচন করা 

হয়ঃ 
    

ক) ঋয়ণর আয়বদনপয়ত্রর োয়ি তনয়নাক্ত 

কাগজপত্র জমা তদয়ি হয় : 

১. গ্রুপ স্বীকৃতি পয়ত্রর কতপ; 

২. জািীয় পতরচয় পয়ত্রর  য় াকতপ; 

৩. ৩ (তিন) কতপ পােয়পা ম োইয়জর  ছতব।  
 

ি) ঋণ আয়বদনপত্র েংক্রান্ত  

   কাগজপত্র সবতেক সেন্টার হয়ি েরবরাহ 

করা হয়।  

        

 

১. িাঁতির তনক  

সিয়ক ঋণ 

আয়বদনপত্র 

প্রাতির ১৫ 

(পয়নর) তদয়নর 

ময়ে কা মক্রম 

েম্পাদন কয়র 

 ঋণ প্রদান; 

নামঃ              

পদতবঃ মহাব্বস্থাপক        ) 

স ানঃ ৫৮১৫৩৪৯৪ 

ই-সমইলঃ gm.scr@bhb.gov.bd 
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নং 
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পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১) প্রাতন্তক িাঁতি েদস্য তচতিি করণ; 
   (২) িাঁি জ  প; 
   (৩) িাঁতি গ্রুপ গঠন; 
   (৪) গ্রুয়প স াগদান; 
   (৫) ব্তক্তগি িহতবল গঠন; 
   (৬) আপদকালীন িহতবল; 
   (৭) গ্রুপ স্বীকৃতি; 

  (৮) গ্রুপ েদস্যয়দর প্রত যণ ; 
(ি) ঋয়ণর জন্য আয়বদনকারী 

িাঁতিগণ তলয়ায়জাঁ অত োর, 

সবতেক সেন্টার বরাবর তনধ মাতরি 

 য়ম ম আয়বদন করয়ল তলয়ায়জাঁ 

অত োর সুপাতর  েহকায়র 

েদস্য(েতমতি ও বাজারজািকরণ) 

এর তনক  সপ্ররণ কয়রন; 
(গ) েতমতি ও বাজারজািকরণ 

তবভাগ কতৃকমক ঋয়ণর আয়বদনপত্র 

প মায়লাচনা স য়ষ নতিয়ি 

উপস্থাপন করা হয়ল, সচয়ারম্যান 

কতৃকমক ঋণ প্রদায়নর অনুয়মাদন 

প্রদান করা হয় ; 

( ) অনুয়মাতদি ঋয়ণর আয়বদন 

পয়ত্রর অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার 

কতৃকমক নন-জুতডত য়াল        

উপর েম্পাতদি তনশ্চয়িা পত্র, 

দায়বদ্ধকরণ পত্র,    ম্পযুক্ত তডতপ 

সনা  েম্পাদনপূব মক েংতিষ্ট িাঁতির 

অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার হয়ি 

মঞ্জু  পত্র জা   করা হয়।  
(ঙ) সবতেক সেন্টার কতৃকমক 

জা  কৃি মঞ্জু  পয়ত্রর আয়লায়ক 

েংতিষ্ট ব্াংক  ািা কতৃকমক ঋণ 

প্রদান করা হয়।   

  

২. ঋণ গ্রতহিায়ক 

সকান প মায়য়ই 

প্রধান কা মালয়য় 

আোর প্রয়য়াজন 

হয় না। 

[ ১. ঋণ আয়বদনপত্র প্রতক্রয়াকরণ, ঋণ 

   তবিরণ ও আদায়য়র সযয়ত্র সবতেক  

   সেন্টায়রর তলয়ায়জাঁ অত োর ও ত ল্ড  

   সুপারভাইজারগণ দাতয়ত্বপ্রাি; 

 

২. সবতেক সেন্টার হয়ি প্রাি ঋণ    

    আয়বদনপত্র সবায়ড মর েতমতি, ঋণ ও  

    আদায় (এেতেআর) অনুতবভাগ কতৃকমক 

     াচাই-বাছাই কয়র অনুয়মাদয়নর জন্য  

    উপস্থাপন; 
 

৩. েতমতি ও বাজারজািকরণ তবভাগ  

    হয়ি ঋয়ণর আয়বদনপত্র উপস্থাপন  

    করা হয়ল, বাংলায়দ  িাঁি সবায়ড মর  

    সচয়ারম্যান কতৃকমক অনুয়মাদন। ] 

 

 

 

     - ১১       
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পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

৪ প্রত যণ ও একায়ডতমক কা মক্রমঃ 

 (১)  প্রত যণ কা মক্রমঃ 

(ক) বুনন ও 

বাজারজািকরণ 

(ি) এেএ িাঁয়ি বয়ন 

(গ) ডতব ও জোকাড ম িাঁয়ি 

বয়ন 

( ) সুিা রংকরণ 

(ঙ) িক ও বাটক তপ্রতন্টং 

(চ)  াই এন্ড ডাই 

(ছ)   ন তপ্রতন্টং 

(জ) ব্য় তনরুপণ ও 

বাজারজািকরণ 

ঝ) সুিা রংকরণ ও বুনন 

ঞ) স ক্স াইল তপ্রতন্টং 

প্রত যণ কোয়লন্ডার/ ভতিমর তবজ্ঞতি 

অনু ায়ী প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্রেহ 

েংতিষ্ট এলাকার তলয়াঁয়জা 

অত োয়রর মােয়ম আয়বদন 

করয়ি হয়ব। োযাৎকায়রর মােয়ম 

প্রািী বাছাই করা হয়। 

 

 

বাংলায়দ  িাঁি সবায়ড মর আওিাধীন 

নরতেংদী, তেয়ল  ও রংপুর প্রত যণ সকন্দ্র 

এবং সবড়া, পাবনায় প্রত যণ উপয়কন্দ্রেমূয়হ 

ন্যেনিম ১৮ বছর বয়য়ের িাঁতি এবং িাঁতি 

পতরবায়রর েদস্য (পুরুষ ও মতহলা),  ায়দর 

ন্যেনিম ত যাগি স াগ্যিা ৮ম সেতণ পা  

িারা বািাঁয়বার সবতেক সেন্টারেমূয়হর 

মােয়ম আয়বদন করয়ি পারয়বন। 

প্রত যয়ণর জন্য সকান 

ত  গ্রহণ করা হয় না। 

    প্রত যণািীয়দর 

প্রতি কা মতদবয়ে 

২৪০.০০  াকা হায়র 

প্রত যণভািা প্রদান 

করা হয়। 

আয়বদন প্রাতির 

পর ০১ মাে। 

বাংলায়দ  িাঁি ত যা প্রত যণ ইনতিটউ , 

নরতেংদী। 

সমাঃ মতিয়ার রহমান 

অেয  

স ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬ 

ই-সমইল-bheti.gov81@yahoo.com                

িাঁি প্রত যণ সকন্দ্র, তেয়ল  

প্রতিভা মজুমদার 

প্রত যক 

সমাবাইলঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ 

িাঁি প্রত যণ সকন্দ্র, রংপুর 

তনলীমা েরকার 

প্রত যক 

সমাবাইলঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ 

িাঁি প্রত যণ উপয়কন্দ্র, পাবনা। 

              

প্রত যক 

স ান নম্বর-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

সমাবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ 

 (২)  একায়ডতমক কা মক্রমঃ 

(ক) ০৪ বছর সময়াদী 

তডয়লামা-ইন-স ক্স াইল 

ইতিতনয়াতরং। আেন েংখ্যা-

৮০ (   )। 

ভতিম তবজ্ঞতি এবং বাকাত য়বার 

ভতিম নীতিমালা অনু ায়ী েরােতর/ 

অন-লাইয়নর মােয়ম আয়বদন 

করয়ি হয়ব। বাকাত য়বার 

নীতিমালা অনু ায়ী তলতিি পরীযা 

/তজতপএ এর তভতিয়ি ছাত্র/ছাত্রী 

তনব মাচন করা হয়। 

আয়বদয়নর োয়ি ০২ কতপ পােয়পা ম 

োইয়জর ছতব, একায়ডতমক ট্রান্সতক্রপ্ট এবং 

সকা ার স্ব-পয়য েনদ (প্রয় াজে 

সযয়ত্র)েংযুক্ত কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

                  

       ৩৫০/-      

                     

EMO                

                      

           য়। 

 

                 

                      

বািাঁয়বা কতৃকমক          

হায়র সেতমষ্টার তভতিক 

               

ব্াংয়কর        পতরয় াধ 

করয়ি হয়। 

         

             

         ভতিম 

নীতিমালা 

অনু ায়ী প্রতি 

বছর জুলাই 

মায়ে ছাত্র/ছাত্রী 

ভতিম করা হয়য় 

িায়ক। 

সমাঃ মতিয়ার রহমান 

অেয  

                  ও       

       ,        । 

স ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬ 

ই-সমইল-bheti.gov81@yahoo.com 

     - ১১       
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সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

৫ বয়নপূব ম ও বয়য়নাির সেবা প্রদানঃ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

িাঁতিয়দর তলতিি আয়বদন/চাতহদার 

সপ্রতযয়ি কা মায়দ  প্রদায়নর 

মােয়ম চালায়নর ক্রমানুোয়র সেবা 

প্রদান করা হয়। 

 িাঁতিয়দর তলতিি আয়বদন/চাতহদা 

 প্রাতিস্থানঃ বস্ত্র প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মাধবদী, নরতেংদী। 

প্রতি       ০.৭   াকা 

এবং নগদ 

 চালায়নর 

ক্রমানুোয়র ০১ 

মায়ের ময়ে। 

সমাঃ হুমায়ুন স ি 

েহকারী মহাব্বস্থাপক (দাতয়ত্বপ্রাি) 

বস্ত্র প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মাধবদী, নরতেংদী 

স ানঃ ০১৭১৮৩৬০৫৪৭ 

ই- সমইল- cpc.bhb@gmail.com 

 

তজগার সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে (পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় , 

সলান, তেনয়িটক এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি       ১.৩১  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৮৭  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, 

িের ও গরদ কাপয়ড়র 

জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৫৮  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ/ 

তিতচং/ পার-অক্সাইড (োদা 

ও অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ 

রংকরণ/তিতচং/পার-

অক্সাইড ও সিন্টার 

ত তনত ং প্যায়কজ োতভ মে 

(োদা ও অ য়হায়াই  টতে, 

স্পান, পতলক ন এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৮০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

     - ১১       
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড 

(কালাতরং টতে, স্পান, 

পতলক ন,সুতি সমা া আস্তর, 

োট মং এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড ও সিন্টার 

ত তনত ং প্যায়কজ োতভ মে 

(কালাতরং টতে, স্পান, 

পতলক ন,সুতি সমা া আস্তর, 

োট মং  এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.৩৫ 

 াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড (সুতি 

২০×২০; ৩০×৩০; সমা া 

টুইল এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

আস্তর, গরদ, িের, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৪২  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে (পতলয়য়ষ্টার, 

ডায়য় ,সলান, আস্তর, গরদ, 

িের, তেনয়িটক এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.২৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সজ  সধালাই/রংকরণ (টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

     - ১১       
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

সজ  সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে  ( টতে, স্পান, 

সুতি,পতলক ন এবং অনুরূপ 

মেম সমা া  কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.১  

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৮ 

 াকা 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (োদা ও 

অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(কালাতরং 

টতে, স্পান, পতলক ন,সুতি 

সমা া আস্তর, োট মং  এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য)  

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (৪৮ 

ইতিবহর এর উয়বম টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৭৪  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(সুতি 

৩০×৩০কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সিন্টার ত তনত ং (সুতি 

২০×২০; কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.৯৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং ( সমা া 

টুইল কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.৩৮ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

     - ১১       
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

সিন্টার ত তনত ং 

(নী /সগতির কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.০৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

কোয়লন্ডার োতভ মে(েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৩৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

তেতিং োতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর প মন্ত) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৫৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তেতিংোতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর এর উয়বম) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৮২  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তপ্রতন্টং োতভ মে ( েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.২৭  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

হাইয়রা-এক্সট্রাতটং (েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.০৭  

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

৬ িাঁ   ও িাঁি েম্পয়কম িথ্য 

প্রদান 

িথ্য প্রাতির জন্য আয়বদনকারী 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার তনক  আয়বদন 

করয়ি হয়। সে আয়বদয়নর সপ্রতযয়ি 

পত্রট নতিয়ি উপস্থাপনপূব মক স  

তবষয়য় িথ্য চাওয়া হয় সে তবষয়য় 

েংতিষ্ট  ািা হয়ি িথ্য েংগ্রহ কয়র 

কতৃকমপয়যর অনুয়মাদনক্রয়ম িথ্য প্রদান 

করা হয়। 

প্রয় াজে নয়         

 

২০ (তব ) 

কা মতদবে 

নামঃ সমাছাঃগুলনাহার পারভীন 

পদতবঃ জনেংয় াগ কম মকিমা 

স ানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 

 
 

 

  

     - ১১       
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১০৪ 

 

তাঁত শিল্পের উপর সংখ্যাশিশিক তথ্য (শুমাশর, ২০০৩ অনুযায়ী) 

সারশি- ১৩ 
 

ক্রশমক নং শিিরি সমগ্র িাংলাল্পেি 

১। তাঁল্পতর সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ 

২। তাঁল্পতর ধরি (সংখ্যায়)  

 ক) শপট ১,৬৯,৭০০ 

 খ) শিিরঞ্জন/সসশম অল্পটাল্পমটিক  ১,৫০,৪০৭ 

 গ) সিনারশস/জামোশন ১২,৩৮৩ 

 ঘ) সেম ২৯,২১২ 

 ঙ) পাওয়ার লুম (হস্তিাশলত তাঁল্পতর সাল্পে সম্পৃক্ত) ২,১৭০ 

 ি) সকামর তাঁত ১,৪১,৬৮৪ 

৩। হস্তিাশলত তাঁত ইউশনল্পটর সংখ্যা ১,৮৩,৫১২ 

৪। মাশলকানাধীন ইউশনটসমূল্পহর সংখ্যা  

 ক) ব্যশক্তগত/পশরিাল্পরর শনজস্ব ১,৮১,১৯৮ 

 খ) অংিীোশর  ১,৯৯৭ 

 গ) সমিায়/তাঁশত সশমশত ৩১৭ 

৫। িালু আিস্থায়  তাঁল্পতর সংখ্যা  

 ক) িালু তাঁল্পতর সংখ্যা ৩,১১,৮৫১ 

 খ) সমাট িালু তাঁল্পতর িতকরা শহসাি ৬২% 

৬। ইউশনট প্রশত গড় তাঁল্পতর সংখ্যা ২.৮ 

৭। িালু তাঁল্পতর িতকরা শহসািঃ  

 ক) শপটলুম ৬৩.০% 

 খ) শিিরঞ্জন/ সসশম অল্পটাল্পমটিক 
 

৭০.১% 

 গ) সকামর তাঁত ৪৯.১% 

 ঘ) সেম ৬৩.০% 

 ঙ) পাওয়ার লুম (হস্তিাশলত তাঁল্পতর সাল্পে সম্পৃক্ত) ৬৩.৫৯% 

  ি) সিনারশস/জামোশন ৮০.৭% 

৮। িন্ধ তাঁল্পতর সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ 

৯। ইউশনটসমূল্পহর সংগঠনভূক্ত সেল্পের িতকরা শহসািঃ  

 ক) সমিায় সশমশতর সেে ০.১% 

 খ) তাঁশত সশমশতর সেে ০.১% 

 গ) অংিীোশর ১.১% 

 ঘ) শনজস্ব/পশরিারভূক্ত ৯৮.৭% 

১০। সুতা ব্যিহার (পাউন্ড)   

 ক) সাপ্তাশহক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাি ৩৫.৯৭ লক্ষ পাঃ 

 খ) মাশসক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাি ১০৯.৩২ লক্ষ পাঃ 

১১। মাশসক গড় সুতা ব্যিহার (পাঃ) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৫৯.৬ পাঃ  

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৩৫.১ পাঃ 

১২। মাশসক সুতার প্রল্পয়াজন ১২৯.১৫ লক্ষ পাঃ 



 
১০৫ 

সারশি- ১৩ িলমান 
 

১৩। মাশসক গড় সুতার প্রল্পয়াজন(প্রাঃ)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৭০ পাঃ 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৪১ পাঃ 

১৪।  িস্ত্র উৎপােন (শমটার)  

 ক) মাল্পস ৫৭২.৫১ লক্ষ শমটার 

 খ) িৎসল্পর ৬৮৭০.০০ লক্ষ শমটার 

১৫। মাশসক গড় িস্ত্র উৎপােন (শমটার)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৩১২ শমটার 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ২৮৩ শমটার 

১৬। তাঁত শিল্পে প্রতযক্ষ ও পল্পরাক্ষিাল্পি শনল্পয়াশজত জনিশক্তর সমাট সংখ্যা ১৫,০০,০০০ জন 

 ক) প্রতযক্ষিাল্পি জশড়তঃ ৮,৮৮,১১৫ জন 

 অ) পশরিাল্পরর সেেঃ  

 ১) সমাট ৪,০৯,৬৬৯ জন 

 ২) পুরুষ ১,৭৪,২৯৮ জন 

 ৩) মশহলা ২,৩৫,৩৭১ জন 

 আ) িাড়া শ্রশমকঃ  

 ১) সমাট ৪,৭৮,৪৪৬ জন 

 ২) পুরুষ ২,৯৮,০৬৯ জন 

 ৩) মশহলা ১,৮০,৩৭৭ জন 

 খ) পল্পরাক্ষিাল্পি জশড়তঃ ৬,১১,৮৮৫ জন 

১৭। প্রশত িালু তাঁল্পত গড় জনিল ২.৮৫ জন 

১৮। গড় শিশনল্পয়াগ (টাকা)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ১৪,৭৮২ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৫,৩৬৬ টাকা 

১৯। গড় মূলধন (টাকা)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৯,২১৫ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৫,৪২২ টাকা 

২০। সমাট উৎপােন মূল্য ২,৬৩৫.৮০ সকাটি টাকা 

২১। সমাট উৎপােল্পনর মূল্য (টাকা) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ১,৪৩,৬৩১ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৮৪,৫২১ টাকা 

২২। সমাট মূল্য সংল্পযাজন (শমশলয়ন টাকা) : ১,২২৭.০৮ সকাটি টাকা 

২৩। গড় সমাট মূল্য সংল্পযাজন (টাকা) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৬৬,৮৬৭ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ২৪,২৭২ টাকা 

 গ) শ্রশমক প্রশত ১৩,৮১৭ টাকা 

২৪। িাশষ িক িল্পস্ত্রর িাশহো ১৬৮ সকাটি শমটার 

২৫। হস্তিাশলত তাঁল্পত িাশষ িক উৎপােন ৬৮.৭০ সকাটি শমটার 

২৬। হস্তিাশলত তাঁল্পত উৎপাশেত িস্ত্র িাশহো শমটায় ৪০.৮৯% 

২৭। আিযন্তরীি উৎপােল্পনর িতকরা কত িাগ হস্তিাশলত তাঁল্পত হয় ৬৩% 
 



-১০৬- 

সারণি-  ১৪ 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

বাতাঁক্ষবা বাংলাক্ষেশ তাঁত ববার্ ড 

ণসণপণস Cloth Processing Centre (বস্ত্র প্রণিয়াকরি বকন্দ্র) 

টিএফণস বেক্সোইল ফযাণসণলটিজ বসন্টার 

এসএফণস সাণভ ডক্ষসস এন্ড ফযাণসণলটিজ বসন্টার 

বাতাঁণশপ্রই বাংলাক্ষেশ তাঁত ণশো ও প্রণশেি ইনণিটিউে 

টিণপআইটি 
Training Program & Improvement in Technology  

(প্রণশেি কর্ ডসূণি ও প্রযুণি উন্নয়ন) 

ণসএইিণপইণর্ 
Centre for Handloom Product and Equipment Development 

(হস্তিাণলত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জার্াণে উন্নয়ন বকন্দ্র) 

SETVET 
Strengthening and Expansion of Technical and 

Vocational Education and Training 

IITF Indian International Trade Fair 

ণবএর্আরই ব্যাক্ষলণসং, র্র্ান ডাইক্ষজশন, ণরক্ষনাক্ষভশন এন্ড এক্সপানশন 

এণর্ণপ Annual Development Programme (বাণষ ডক উন্নয়ন কর্ ডসূণি) 

আরএণর্ণপ 
Revised Annual Development Programme 

(সংক্ষশাণিত বাণষ ডক উন্নয়ন কর্ ডসূণি) 

ণর্ণপণপ Development Project Proposal 

ণবএর্টিএফ বাংলাক্ষেশ বর্ণশন টুলস্ ফযাক্টণর 

ণপইণস Project Evaluation Committee 

ETP Effluent Treatment Plant 

ণর্ও Demi Official 

PWD Public Works Department 

e-GP e-Government Procurement 

a2i Access to Information 

TOR Terms of Reference 

EOI Expression of Interest 

RFP Request For Proposal 

SDG Sustainable Development Goal 

APA Annual Performance Agreement 

ণজওণব Government of Bangladesh 

EMO Electronic Money Order 
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