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প্রথভ অধ্যা
প্রস্তাফনা
ভানুদলয ৫ টি বভৌতরি চাতদায অন্যতভ দরা ফস্ত্র। ফাাংরাদদদ ফস্ত্র খাদতয অতধিাাং বমাগান আদ তাঁত
তে বথদি। তাঁত তে ফাাংরাদদদয ফ ডবৃৎ কুটিয তে। জাতী অথ ডনীততদত তাঁত তদেয ভূতভিা অতযীভ।
বদদয গ্রাভীণ অথ ডননততি উন্নদন তাঁত তে ফহু তাব্দী বথদি গুরুত্বপূণ ড অফদান বযদখ আদছ । ফ ডদল তাঁত শুভাতয
অনুমাী বদদয অবযন্তযীণ ফস্ত্র চাতদায ৪০% তাঁত তে বমাগান তদদ থাদি। এ তদেয ফাৎতযি উৎাদদনয
তযভাণ ৬৮.৭০ বিাটি তভটায। জাতী অথ ডনীততদত ভল্য াংদমাজদনয তদি তদদ তাঁত তে খাদতয অফদান
১,২২৭.০০ বিাটি টািায বফত। এ তদে প্রতযক্ষ  দযাক্ষবাদফ প্রা ১৫ রক্ষ বরাি তনদাতজত যদদছ।
িভডাংস্থাদনয তদি তদদ এয স্থান কৃতল  গাদভডন্ট তদেয দযই তৃতী বৃত্তভ এফাং গ্রাভীণ িভডাংস্থাদনয বক্ষদত্র
কৃতলয দয তিতী বৃত্তভ। ভতরাদদয আত্মিভডাংস্থাদনয বক্ষদত্র তাঁত তদেয ভূতভিা অনন্য। বদদ তফদ্যভান
১,৮৩,৫১২ টি তাঁত ইউতনদট বভাট স্তচাতরত তাঁদতয াংখ্যা ৫ ,০৫,৫৫৬ টি। তন্দধ্য চালু তাঁদতয াংখ্যা ৩ ,১১,৮৫১
টি এফাং ফন্ধ তাঁদতয াংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ টি।
তাঁত তদেয ভাদনান্নদন তফগত ১৯৭২ ার বথদিই ফাাংরাদদদ প্রাততষ্ঠাতনি উদদ্যাগ গ্রণ িযা । জাততয
ততা ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄতজবুয যভান তাঁদতয উন্নদন তছদরন গবীযবাদফ আগ্রী। অফশ্য তখন ভফা তভতত,
ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয তে াংস্থা প্রভৃতত প্রততষ্ঠাদনয উয এ দাতত্ব অডণ িযা । তিন্তু এ প্রাততষ্ঠাতনি উদদ্যাগ
বতভন পর না া রক্ষয অজডদন ইততফাচি তযফতডদনয জন্য নতুন দদক্ষ গ্রণ িযা । বদদয রক্ষ রক্ষ
গতযফ  তনিঃস্ব তাঁত তেীদদয স্ব-বা তনদাতজত বযদখ তাঁদদয তনতভত প্রদাজনী উিযণ  বফা যফযাদয
ব্যফস্থা িদয, উযুি প্রতক্ষণ প্রদান  আদৄতনি রাগই প্রযুতি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ বাগত দক্ষতা  উৎাদন বৃতি
তনতিত িযা এফাং উৎাতদত দ্রব্য াভগ্রীয সুষ্ঠু ফাজাযজাতিযদণ াতা দান  তাঁদদয আথ ড-াভাতজি উন্নন
ত্বযাতন্বত িযায রদক্ষয প্রথভ ঞ্চফাতল ডিী তযিেনা প্রদত্ত

গুরুত্বানুাদয ১৯৭৭ াদর ৬৩ নাং অধ্যাদদ ফদর

Bangladesh Handloom Board গঠিত । যফতীদত ২০১৩ দন ফাাংরাদদ জাতী াংদ িতৃি
ড প্রণীত ৬৪

নাং আইন অথ ডাৎ “ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড আইন”, ২০১৩” এয ৩ ধাযা অনুাদয “Bangladesh Handloom
Board” এয নাভ তযফতডন িদয “ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড” িযা ।

গত ১১.১০.২০১৮ তাতযদখ অনুতষ্ঠত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ম্পতিডত াংদী স্থাী িতভটিয ৩৪তভ বায
তিান্ত অনুমাী তাঁত তদেয পূণ ডতফিাদ চূড়ান্ত খড়া নীততভারা প্রণন িদয াংদী স্থাী িতভটি ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারদয ভাধ্যদভ দাতখর িযায জন্য ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদি তনদদ ডনা প্রদান িযা । এ তনদদ ডনায আদরাদি
“জাতী তাঁত নীততভারা, ২০২০” এয খড়া প্রণন িযা ।

-০২ফাাংরাদদদয তাঁত তে এিটি ঐততযফাী তে। তযদফ ফান্ধফ  তযধাদন অদনি আযাভদাি তফধা
ফতডভাদন তফশ্বব্যাী তাঁত ফদস্ত্রয চাতদা বৃতি বদদছ। ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড িতৃি
ড ববািায চাতদা অনুমাী গুণগত
ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন তাঁততদদয উিুিিযণ, ফনপূফ ড  ফদনাত্তয বফা প্রদান, ফাজাযজাতিযদণ াতা
প্রদান এফাং আতথ ডি াতা তফতবন্ন বফা প্রদান িযা দ থাদি। তাঁত নীততভারায আদরাদি ফাাংরাদদ তাঁত
বফাদড ডয গৃীত/গৃীতব্য প্রিেভ ফাস্তফান িযা দর তফপুর তযভাণ গ্রাভীণ িভডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃতষ্ট দফ, তাঁত
ফদস্ত্রয উৎাদন ব্যািবাদফ বৃতি াদফ। পদর তাঁততদদয আথ ড-াভাতজি অফস্থায উন্নন দফ।
তিতী অধ্যা
জাতী তাঁত নীততয তবন  তভন
তবনিঃ তিারী তাঁত খাত।
তভনিঃ তাঁতত অথফা তাঁত তেী, তাঁত উদদ্যািা, তাঁত দমাগী এফাং তাঁত বা আগ্রীদদয প্রতক্ষদণয ভাধ্যদভ
বাগত দক্ষতা বৃতি, চরতত ভরধন বমাগান, গুণগত ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদন এফাং ফাজাযজাতিযদণয সুতফধা
সৃতষ্টয ভাধ্যদভ তাঁত খাদতয ম্প্রাযণ তাঁততদদয আথ ড-াভাতজি অফস্থায উন্নন।
তৃতী অধ্যা
জাতী তাঁত নীততয উদেশ্য
জাতী তাঁত নীততয রক্ষয/উদেশ্যিঃ
১. তাঁত দেয উৎাদন  গুণগতভান বৃতিদত াতািযণ;
২. ভানফ ম্পদ উন্নন  িভডাংস্থান সৃতষ্ট;
৩. তাঁত তদেয উন্নন  ম্প্রাযণ িাম ডক্রভ বজাযদাযিযণ;
৪. তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ দমাতগতা প্রদান;
৫. তাঁততদদয উন্নদন আতথ ডি াতা  প্রদণাদনা প্রদান।

-০৩চতুথ ড অধ্যা
াংজ্ঞাভ
াংজ্ঞাভিঃ- তফল ফা প্রদঙ্গয তযন্থী তিছু না থািদর এ নীততভারা(ি) “তাঁত” ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড আইন, ২০১৩ এয ধাযা-০১ এয উধাযা-০৮ এ ফতণ ডত তাঁতদি বুঝাদফ;
তদফ তিচাতরত াটর লুভ এফাং স্বাংতক্র াটরতফীন লুভ এয অন্তর্ভডি দফ।
(খ) “তাঁতত” অথফা “তাঁত তেী” ফরদত এভন ব্যতিদি বুঝাদফ, মায তনদজয তাঁত আদছ অথফা তমতন তনদজয অথফা
অয বিান ব্যতিয তাঁদত ফস্ত্র ফদনয িাজ িদযন;
(গ) “তাঁত দমাগী” ফরদত এভন ব্যতিদি বুঝাদফ, তমতন ফস্ত্র ফনপূফ ড  ফদনাত্তয দমাতগতাভরি বফা অথ ডাৎ
চযিা সুতা িাদটন অথফা ফতফদন সুতা বদযন অথফা ভা ড় প্রদান িদযন অথফা টানা িদযন অথফা ‘ফ’ গাঁদথন অথফা
ানা িদযন অথফা ফীভ /াতডাং এয িাজ িদযন অথফা তডজাইন িদযন অথফা ডতফ/জযািাদড ড িাজ িদযন অথফা
তাঁত ফস্ত্র ফন াংতিষ্ট অন্যান্য িাদজয াদথ যুি আদছন।
(ঘ) “তাঁত উদদ্যািা” ফরদত এভন ব্যতি অথফা প্রততষ্ঠানদি বুঝাদফ, তমতন অথফা বম প্রততষ্ঠান উদ্ভাফনী উদদ্যাগ তনদ
১০ ফা তদতাতধি তাঁত স্থান অথফা তাঁত ে উৎাদন অথফা ফাজাযজাতিযণ অথফা ফাজায ম্প্রাযণ অথফা তাঁত
ে যপ্তাতনয িাদজ তনদাতজত যদদছন।
(ঙ) “নীততভারা” ফরদত জাতী তাঁত নীততভারা, ২০২০ বি বুঝাদফ;
(চ) “বফাড ড” ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড আইন, ২০১৩ এয অধীন প্রতততষ্ঠত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদি বুঝাদফ;
(ছ) “ফাতাঁদফা” ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদি বুঝাদফ;
(জ) “াতবড বন্টায” ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয অধীন প্রতততষ্ঠত াতবড বন্টাযদি বুঝাদফ;
(ঝ) “তাঁত তে” ফরদত তাঁত ে উৎাদদনয াদথ াংতিষ্ট তফতবন্ন প্রতক্রাদি বুঝাদফ;
(ঞ) “তিতনাং” ফরদত প্রাকৃততি  কৃতত্রভ পাইফায িাযা সুতা তততযয তফতবন্ন প্রতক্রাদি বুঝাদফ;
(ট) “ফন/বুনন” ফরদত তাঁত ে উৎাদদনয প্রতক্রাদি বুঝাদফ;
(ঠ) “ডাইাং, তপ্রতন্টাং এন্ড তপতনতাং” ফরদত সুতা/িাড় যাংিযণ, তপ্রতন্টাং, তপতনতাং এফাং াংতিষ্ট দমাগী প্রতক্রাদি
বুঝাদফ;
(ড) “সুতা”ফরদত প্রাকৃততি, কৃতত্রভ আঁ িাযা তততয তফতবন্ন ধযদনয সুতা, তপরাদভন্ট আিাদয তততয সুতা এফাং নিত
সুতা এয অন্তর্ভডি দফ;
(ঢ) “তাঁত ে উৎাদন বিন্দ্র”ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড িতৃি
ড তনফতন্ধত ২০ ফা তদুর্ধ্ড তাঁত ভতন্বত তাঁত ে
উৎাদন বিন্দ্রদি বুঝাদফ এফাং
(ণ) তাঁত, নিত, বাতাতয দেয “বালি িতৃড ক্ষ” ফরদত ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ডদি বুঝাদফ।

-০৪ঞ্চভ অধ্যা
mÿgZv, দুe©jZv, my‡hvM Ges SzuwKmg~n
GKwU e¯yÍwbô, Kvh©Ki, Drcv`bgyLx Ges djcÖm~ RvZxq ZuvZ bxwZ cÖYq‡bi c~e©kZ© n‡”Q G bxwZgvjv
ev¯Íevq‡b mÿgZv, দুe©jZv, my‡hvM Ges SzuwKmg~n mwVKfv‡e we‡ePbv Kiv|
 mÿgZvt













AwfÁ ZuvwZ;
ক্ষুদ্র I e„nr cwim‡i Drcv`‡bi my‡hvM;
M‡elYv I Dbœq‡bi Rb¨ cÖwkwÿZ Rbej;
‡`ke¨vcx DcKiY mieivn †bUIqvK©;
bZzb cÖhyw³ MÖn‡Y AvMÖnx I m„Rbkxj ZuvwZ;
Drcv`b ch©v‡q we`¨gvb `ÿ kÖg kw³;
Drcvw`Z c‡Y¨i ˆewPÎ¨ I eûgywLZv;
Drcv`b ch©v‡q e¨eüZ KvuPvgv‡ji cÖvc¨Zv;
miKv‡ii we`¨gvb Avw_©K mnvqZv/cÖ‡Yv`bv;
cwi‡ek evÜe ZvuZ cY¨;
তাঁত ে উৎাদদন যুদগাদমাগী প্রতক্ষণ ।
`ye©jZvt

`ye©j wecYb e¨e¯’v;

Ach©vß cÖPviYv;

Drcv`b Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ g~ja‡bi AcÖZzjZv;

mxwgZ cÖvwZôvwbK ZuvZ FY;

mwgwZi mwµqZvi Afve;

DcKiY e¨env‡i cÖvPxb a¨vb aviYv cÖ‡qvM;

evRvi Pvwn`v c~i‡Yi Rb¨ gvbm¤§Z cY¨ Drcv`‡bi Afve;

AvaywbK cÖhyw³i Ach©vßZv;

miKvwi/‡emiKvwi ch©v‡q M‡elYv, Dbœqb I wewb‡qv‡Mi ¯^íZv;

ZuvZ cY¨ Drcv`‡b e¨eüZ DcKiYmg~‡ni gvb wbqš¿‡Y `ye©jZv;

ZuvZ cY¨ msiÿY I cÖwµqvKi‡Y Ach©vßZv;

`y‡hv©MKv‡j Ges m„Rbkxj Kv‡R Avw_©K cÖ‡Yv`bvi e¨e¯’v bv _vKv;

mvgvwRK gh©v`vnxbZv/‡bwZevPK `„wófw½;

¸YMZ DrKl©Zv e„w×i Afve;

‡fŠবগাwjK I cwi‡ekMZ Pvwn`vi n«vm-e„w×;

ভাঠ ম ডাদয প্রততষ্ঠানভদ প্রদাজনী জনফদরয অবাফ;

-০৫



আইতন াতায অবাফ;
A‰eafv‡e wb¤œgv‡bi we‡`kx e‡¯¿i AbycÖ‡ek|

my‡hvMt

`vwi`ª¨ we‡gvPb I Kg©ms¯’vb m„wó;

bvixi ÿgZvqb;

AvaywbK cÖhyw³hy³ ZuvZ;

cÖhyw³ cÖmv‡ii my‡hvM we`¨gvb;

cwiev‡ii cÖvßeq®‹ mKj m`‡m¨i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM;

we‡`‡k evRvi m„wó Ges evsjv‡`kx Aay¨wlZ evRv‡i D”Pg~‡j¨ wewµi my‡hvM;

Drcvw`Z c‡Y¨i eûgyLxKi‡Yi my‡hvM;

ZuvZ c‡Y¨ g~j¨ ms‡hvR‡bi my‡hvM;

ZuvZ Lv‡Z Avq e„w×i my‡hvM;

Af¨šÍixY Pvwn`v wgwU‡q AvšÍR©vwZK evRvi m¤úªmvi‡Yi my‡hvM;

e¨w³ LvZ I evwYwR¨K cÖvwZôvwbKxKi‡Yi m¤¢vebv;

cwi‡e‡ki Rb¨ mnbkxj;

RxebhvÎvi gvb Dbœqb;

তাঁদতয আদৄতনিাদনয সুদমাগ;

তাঁত ঋণ প্রাতপ্তয জরবযতা;

 SzuwKmg~nt












cÖvK…wZK `y‡hv©M (Rjevqy cwieZ©b, eb¨v, Liv, b`x fv½b BZ¨vw`);
D”P my‡`i gnvRbx e¨emv;
ga¨¯^Z¡‡fvMx‡`i †`ŠivZ¥¨;
‡ckv cwieZ©b/mnRjf¨ weKí †ckv প্রাতপ্তয my‡hvM;
ZvuZ †ckv m¤ú‡K© gvby‡li †bwZevPK g‡bvfve;
Drcv`‡bi DcKiY/KvuPvgv‡ji D”Pg~j¨;
bZzb evRvi Pvwn`v m„wó Ki‡Z bv cviv;
ZvuwZ‡`i ch©vß g~ja‡bi Afve;
Avc`Kvjxb Avw_©K cÖ‡Yv`bvi Afve;
m¯Ív I wb¤œgv‡bi we‡`kx ZuvZ c‡Y¨i A‰ea AbycÖ‡ek;
gvby‡li Pvwn`v/iæwPi cwieZ©b|

-০৬লষ্ঠ অধ্যা
তাঁত তদেয তফতবন্ন উখাত  দমাগী খাতভ
(ি) তিতনাং:- তাঁত তদেয গুরুত্বপূণ ড উখাত দে তিতনাং। তিতনাং এয ভাধ্যদভ তাঁত ফস্ত্র তততযয প্রধান
িাঁচাভার সুতা তততয । ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড আইন-২০১৩ অনুমাী তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন সুতা তততযয িাম ডক্রভ
গ্রদণয উদিখ থািদর বফাদড ডয বিান তিতনাং তভর বনই। তাঁততদদয স্বে ভদল্য বারভাদনয সুতা যফযাদয রদক্ষয
আদৄতনি প্রযুতি তনবডয তিতনাং তভর প্রততষ্ঠা িযা দফ। তাঁত তদেয ঐততয দরা যান্ড তিতনাং। ঐততযফাী যান্ড
তিনাযদদয যক্ষাদথ ড প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
(খ)
ডাইাং, তপ্রতন্টাং এন্ড তপতনতাং অন্যান্য বফা:- এটি তাঁত ফদস্ত্রয অয এিটি উখাত। তাঁত ফদস্ত্রয িাতযগতয
ফনপূফ ড বফা, বমভনিঃ- সুতা টুইতটাং, াইতন্ডাং, াতডাং, াইতজাং, ভাদ ডযাইতজাং, যাংিযণ বফা এফাং ফদনাত্তয
বফা, বমভন- াতাং, ডাইাং এন্ড তপ্রতন্টাং, িযাদরন্ডাতযাং, তপতনতাং াংতিষ্ট  দমাগী বফা প্রদাদনয রদক্ষয
চাতদা অনুমাী তাঁত অদৄযতলত এরািা াতবড বন্টায স্থান িযা দফ।
(গ)
গাদভডন্ট তেিঃ এ তে তাঁত তদেয গুরুত্বপূণ ড দমাগী খাত । ফাৎতযি বভাট তফদদতি ভৄদ্রা অজডদনয
৮০% আদ এ খাত দত। এ তদেয ব্যািাড ড তরাংদিজ তদদফ তাঁত ফদস্ত্রয অফদান যদদছ তফধা তাঁত দেয
বমাগান বৃতিয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
(ঘ)
নিত তেিঃ এ তে তাঁত তদেয গুরুত্বপূণ ড উখাত। নিত তে ফাাংরাদদদয এিটি ঐততয। এ তদে তাঁত
ফস্ত্র ব্যফায িযা । নিত তেদি প্রাততষ্ঠাতনি রূ প্রদাদনয রদক্ষয নিত িী স্থাদনয উদদ্যাগ বনা দফ। এ
তদেয ব্যািাড ড তরাংদিজ তদদফ তাঁত ফদস্ত্রয অফদান যদদছ তফধা তাঁত দেয বমাগান বৃতিয প্রদাজনী
ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
(ঙ) বাতাতয তেিঃ স্বে তযদয স্থাতত এ তে তাঁত তদেয দমাগী উখাত। এ তদে বগতি, বভাজা,
বাদটায, ভাপরায, িাতড ডগান, ফাচ্চাদদয ীদতয বালাি ইতযাতদ তততয িযা । এ তদেয ম্প্রাযণ এফাং উন্নদন
প্রদাজনী উদদ্যাগ গ্রণ িযা দফ।
প্তভ অধ্যা
তাঁত তদেয িাঁচাভার উৎাদন  যফযা
তাঁত তদেয প্রধান িাঁচাভার দে সুতা। তাঁত তে ফাাংরাদদ বটক্সটাইর তভর িদডাদযন, তফতবন্ন
বফযিাতয তিতনাং তভর এফাং আভদানীিাযিদদয তনিট দত সুতা াংগ্র িদয থাদি। সুতা তততযয িাঁচাভার দে
তুরা। ফাাংরাদদদ বভাট চাতদায প্রা ২% তুরা উৎাদন দ থাদি। এছাড়া সুতা  িাড় যাংিযণ এফাং
ছাািযদণ যাং-যান প্রদাজন । অতধিাাং যাং-যান তফদদ বথদি আভদানী িযদত । পদর তাঁত তে
খাদতয িাঁচাভার এফাং িাঁচাভাদরয উৎাদন আভদানী তনবডয া তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন খযচ বফত  । তাঁত
তদেয উন্নন  ম্প্রাযদণয অন্যতভ অন্তযা দে িাঁচাভাদরয অম ডাপ্ততা এফাং ঊিডভল্য। িাঁচাভার জরবয 
ভানম্মত না া।
তাঁত তদেয উন্নন এফাং ম্প্রাযদণয রদক্ষয িাঁচা তুরা আভদানীদত শুল্ক িভাদনা, তুরা উন্নন বফাড ড 
ফাাংরাদদ বযভ উন্নন বফাদড ডয াতা গ্রণ, যিাতয  বফযিাতয তভর বথদি ভানম্মত  সুরবভদল্য সুতা
যফযাদয ব্যফস্থািযণ, আভদানীকৃত সুতা  যাং-যান এয উয শুল্ক হ্রািযণ এফাং তাঁত অদৄযতলত অঞ্চদর
গুদাভঘয তততয িদয িাঁচাভার যফযাদয ব্যফস্থািযণ।

-০৭অষ্টভ অধ্যা
প্রদণাদনা
তাঁত দেয উৎাদদন ব্যফহৃত মন্ত্রাততভ, মন্ত্রাাং, সুতা, যাং-যান  উৎাতদত দেয িাঁচাভার
আভদাতন িয অফিা, আদৄতনি তাঁত িাযখানা তততয, নগদ াতায সুদমাগ সৃতষ্ট, স্বে  দীঘ ডদভাদী ঋদণয উয
সুদদয াদযয তফলদ এিই ধযদণয ভস্যায ম্মুখীন দ আদছ। এ ির ভস্যা ভাধাদনয জন্য তফদ্যভান তাঁত
নীততদত তনদনাি িাম ডক্রভ গ্রণ িযা দফিঃ
১।

বম ির উদদ্যািা তাঁত তদে উৎাতদত দেয িভদক্ষ ৫০% যপ্তাতন অথফা দেয িাঁচাভার তদদফ
উৎাতদত দেয ৫০% যফযা িদয বফ তাঁত ে উৎাদন বিন্দ্রভদি যপ্তাতনভৄখী তাঁত ে
উৎাদন বিন্দ্র তদদফ গে িদয াতা প্রদান।
২।
উৎাতদত তাঁত েদি অগ্রাতধিায প্রদান এফাং যপ্তাতন নীততয াদথ সামিস্য বযদখ তাঁত তদেয প্রাদয
যিাতয ফ ডাত্মি দমাতগতা প্রদান;
৩।
তাঁত তদে ব্যফহৃত মন্ত্রাাং এফাং উিযণ (সুতা, যাং-যান) আভদাতনদত তফদ্যভান বযাতত সুতফধা অব্যাত
যাখা এফাং শুল্ক িতৃড দক্ষয ভাধ্যদভ অগ্রাতধিাযতবতত্তদত শুল্কান  খারাদয বক্ষদত্র প্রদাজনী দমাতগতা
প্রদান ;
৪।
উৎাতদত অতফতক্রত তাঁত ে াভতি াংযক্ষদণয জন্য যায াউদজয সুদমাগ সৃতষ্ট িযা।
৫।
কৃলি  বজদরদদয ন্যা তাঁতত/তাঁত তেীদদয আদিারীন আতথ ডি প্রদণাদনা প্রদান িযা।
৬।
তচতিত রুগ্ন তাঁত তদেয পুনফ ডাদন প্রদাজনী উদদ্যাগ গ্রণ িযা।
৭।
স্বে সুদদ স্বে বভাদী  দীঘ ডদভাদী ঋদণয ম্প্রাযণ িযা।
৮।
বম ির দক্ষ তাঁত তেী বা তযফতডন িদযদছ তাদদয জন্য ‘তাঁদত বপযা’ প্রিে গ্রদণয ভাধ্যদভ তাঁত
তেীদদয পুনফ ডাদন াতা ।
৯।
উৎাতদত তাঁত দেয ফাজায ম্প্রাযদণ স্থানী  আন্তজডাততি ম ডাদ যিাতয/বফযিাতয উদদ্যাগ গ্রণ
িযা।
১০। জাতী তদফ, জাতী উৎফ  অনুষ্ঠানাতদদত তাঁদত উৎাতদত ে াভগ্রী ব্যফাদয উৎা প্রদান।
১১। তাঁত দেয ফাজায ম্প্রাযদণয জন্য বদদ অফতস্থত তফতবন্ন বদদয দূতাফা, তফদদদ স্থাতত ফাাংরাদদদয
দূতাফাভদ স্বে তযদয তাঁত দেয প্রদডনীয ব্যফস্থা গ্রণ।
১২। উৎাতদত তাঁত ে ই-িভাদ ডয ভাধ্যদভ তফক্র জীিযদণয জন্য উৎাদনিাযী  ববািায ভদধ্য বমাগসূত্র
স্থান।
১৩। Òজাতী তাঁত তদফ” ারন।
১৪। তাঁত তভউতজাভ স্থান।
১৫। তাঁততদদয প্রতক্ষণ অফিাঠাদভা স্থান।
১৬। তফভান ফন্দদয তাঁত দেয প্রদডনী িাভ তফক্র বিন্দ্র স্থান।
১৭। বদী িাড় উৎাদন  তফণন তনতিতিযণ এফাং অনফধবাদফ প্রদফকৃত তফদদী িাড় তযাদযয রদক্ষয
বভাফাইর বিাট ড তযচারনা িযা।
১৮। তাঁত ে উৎাদন বিন্দ্রভদি এ নীততভারায অন্তর্ভডি িদয আন্তজডাততি ভাদনয তাঁত ে উৎাদদনয
রদক্ষয তাঁততদদয তাঁত ে উৎাদন  ফাজাযজাতিযদণয তফলদ প্রতক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ।
১৯। তাঁততদদয তফতবন্ন ধযদণয প্রদনাদনা  আতথ ডি াতা প্রদাদনয রদক্ষয তাঁত িাড ড প্রদান।
২০। ভতরা উদদ্যািা, নতুন উদদ্যািা এফাং যপ্তাতনিাযিদদয উৎাতত িযায জন্য তফদল প্রদনাদনায ব্যফস্থা
িযা।

-০৮নফভ অধ্যা
গদফলণা
ম্ভাফনাভ তাঁত তদেয বটিই উন্নদন প্রদাজন সুতযিতেত যুদগাদমাগী গদফলণা িাম ডক্রভ তযচারনা  তথ্য
প্রযুতিয ব্যফায। গদফলণায ভাধ্যদভ প্রযুতি উদ্ভাফন এফাং উদ্ভাতফত প্রযুতি ম্প্রাযণ অথ ডননততি উন্নদন গুরুত্বপূণ ড
ভূতভিা ারন িদয। তাই তাঁত তদেয উন্নদনয জন্য এিটি সুভতন্বত গদফলণা তযিেনা অতযাম ড। গদফলণায
ভাধ্যদভ ZuvZ wkবে যুদগাদমাগী তযফতডন আনা ম্ভফ। এয জন্য প্রদাজন উৎাদদনয াাাত উৎাদন দক্ষতা,
সৃজনীরতা, পযাদন তফতচত্র, ববািায চাতদা  রুতচ অনুমাী উৎাদনীরতা বৃতি। এছাড়া প্রদাজদন ম ডাপ্ত
িাঁচাভাদরয যফযা, িভডাংস্থান, সুষ্ঠু ফাজায ব্যফস্থা তনন্ত্রণ  াংযক্ষণ, দেয গুণগতভান তনন্ত্রণ, বদদতফদদদ ব্যফা ফাতণদজযয সুদমাগ সৃতষ্ট  প্রায ইতযাতদ নতুন ধাযণায বক্ষত্রভ তফদফচনা বযদখ তাঁত ফদস্ত্রয
উৎাদন প্রতক্রা চরভান যাখা। এ জন্য গদফলণা  উন্নন িাম ডক্রদভয াতফ ডি জফাফতদততায াাাত িাম ডিয
Inspection, অগ্রাতধিায পুন:তনধ ডাযণ এফাং সুদৃঢ়িযদণয দাফী যাদখ। এফ ফহুভাতত্রি চযাদরি বভািাদফরায জন্য
প্রধান বিৌরভ তননরূিঃ
১. তাঁত াংতিষ্ট তক্ষা প্রততষ্ঠাদন গদফলণা এফাং ম ডাপ্ত ততফদরয ব্যফস্থা গ্রণ;
২. আদৄতনি প্রযুতিয াদথ প্রচতরত (রাগই) প্রযুতিয ভন্ব াধন;
৩. প্রযুতি স্তান্তয;
৪. তাঁত তে ম্পতিডত তথ্য াংযক্ষণ;
৫. তাঁত ফস্ত্র (ভতরন, জাভদানী, বফনাযত, খাতদ, টাঙ্গাইর াতড়, থাতভ, তনন প্রভৃতত) এয উন্নন 
ফাজাযজাতিযদণ বদত-তফদদত াংস্থায তত অাংীদাতযত্বভরি দমাতগতা গ্রণ;
৬. বভধাস্বত্ব াংযক্ষণ;
৭. ববৌদগাতরি তনদদ ডি (তজ আই) তাঁত ে;
৮. উৎাদনীরতায ক্ষভতা বৃতি;
৯. প্রাতন্তি তাঁততদদয দৃতষ্ট বতঙ্গ তযফতডদনয জন্য বদদ-তফদদদ প্রতক্ষণ ম্পতিডত গদফলণা;
১০. ক্ষুদ্র নৃ-বগাতষ্ঠয তাঁত তদেয উন্নন;
১১. ই-বরান ব্যফস্থানা

-০৯দভ অধ্যা
তাঁত দেয ববৌদগাতরি তনদদ ডি (তজ আই) াংযক্ষণ  ব্যফস্থানা
১০.১

তাঁত দেয বভধা ম্পদ সৃতষ্ট  ব্যফস্থানা াংক্রান্ত বভধা ম্পদ াংযক্ষদণয রদক্ষয ির তাঁতজাত দেয
GI (Geographical Indication) এয আদফদন িযা দফ। ব রদক্ষয ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয ভানফ ম্পদ
উন্নদনয জন্য তডাট ডদভন্ট অফ বদটন্ট, তডজাইন এন্ড বেডভািড এয াতা উযুি প্রতক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ িযা
দফ।
১০.২ ত ত ফছয ধদয ফাাংরাদদদয তফতবন্ন তাঁতজাত ে উৎাতদত দ আদছ, বমভন, ঢািাই ভতরন াতড়,
ভতরন ে; জাভদানী াতড়  ে; নাযানগদিয ির তাঁত ে (ব্লি, ফাটিি  টাই এন্ড ডাই); টাঙ্গাইর
াতড়; াফনা াতড়, লুতঙ্গ, গাভছা; তযাজগদিয াতড়, লুতঙ্গ, গাভছা; কুভাযখারীয গাভছা, তফছানায চাদয/বফডীট;
নযতাংদীয াতড়, লুতঙ্গ, তফছানায চাদয/বফডীট; ঢািায রুততপুযীয লুতঙ্গ; তভযপুদযয িাতান াতড়; যাজাী 
চাঁাইনফাফগদিয তল্কাতড়  ে; াফনায ঈশ্বযদীয িাতান াতড়; যাংপুদযয িাতান াতড়  তযতি;
নীরপাভাযীয তদপুদযয িাতান াতড়; ঞ্চগদড়য সূতত াতড়, তিদচন টাার; রারভতনযাদটয চাদয; তদরট
অঞ্চদরয ভতনপুযী াতড়  বফডীট; াফ ডতয বজরাভদয থাতভ, তনন চাদয, নিত ে; মদায  জাভারপুদযয
নিত ে, যীতপুদযয াগড়ী  গাভছা, পতযদপুদযয গাভছা  লুতঙ্গ অন্যান্য অঞ্চদরয উৎাতদত েগুতর
াংযক্ষণ  ব্যফস্থানা দমাতগতা প্রদান।
১০.৩ তাঁতদেয তডজাইন াংযক্ষণ এফাং তডজাইনায  উদদ্যািা বদয তাতরিা (ডাটা বফইজ) প্রস্তুতপূফ ডি তাদদয
প্রদাজনী াতা প্রদান।
১০.৪ তাঁত তততয দত বুনন  ফাজাযজাতিযদণয পূফ ড ভ ম ডন্ত তাঁদতয প্রদতযিটি ধাবয ির িাতযগয মাদত
াতযদ না মা, ব জন্য তাদদয প্রদাজনী াতা প্রদান।
১০.৫ তাঁতজাত দেয ফহুভৄখীিযণিাযী তাঁততদদয তফদল াতা প্রদান তাদদয উৎাতদত দেয
ফাজাযজাতিযদণ াতািযণ।
১০.৬ নতুন তাঁতজাত ে উৎাদনিাযী এফাং তডজাইনাযদদয বভধা ম্পদদি দফ ডাচ্চ ফাতণতজযি ব্যফাদযয
সুদমাগ সৃতষ্টদত াতা িযা দফ।

এিাদ অধ্যা
তাঁততি, বফনাযত তি, নিত তি, বাতাতয তি, াতবড বন্টায, তফক্র  প্রদডনী বিন্দ্র প্রততষ্ঠা এফাং ম্প্রাযণ

১১.১ তাঁতত  নিত তেীযা স্বে জাগা অদন্যয জতভদত তিাংফা যিাযী জতভদত তঘতি তযদফদ ফা িদয
পদর তাদদয উদেদ িযা  তিাংফা তাযা বা তযফতডন িদয। আফায ভরধন ভস্যা, তফণন ভস্যা, িাঁচাভার
প্রাতপ্তয ভস্যা ইতযাতদ ভস্যায িাযদণ এ তেগুদরা াতযদ মাদে। িাদজই তাদদয াংযক্ষদণয ব্যফস্থা িযা দফ।
১১.২ তাঁত অদৄযতলত এরািা তাঁতত  নিত তেীদদয আফা িাভ িাযখানা, প্রতক্ষবণয সুতফধা, ফনপূফ ড 
ফদনাত্তয িাতযগতয বফা, িাচাঁভার প্রাতপ্তয সুতফধা, তফণবনয সুতফধা, বছদরদভদদদয স্কুর-িদরজ এয সুতফধা
বখারাদভরা তযদফদ তাঁত তি, বফনাযত তি, জাভদানী তি, নিত তি, উদদ্যািা তি, ভতরন তি, প্রতক্ষণ
বিন্দ্র, প্রদডনী িাভ তফক্র বিন্দ্র স্থান িযা দফ।

-১০১১.৩ তযিেনা তফীনবাদফ মত্রতত্র তাঁততে  নিত তে তনরুৎাতত িদয তাঁত/নিত অদৄযতলত এরািা
ভদয তাঁত/নিত িীদত স্থানান্তয িযা দফ। স্থানান্ততযত তাঁত, নিত  বাতাযী তদেয উদদ্যািাদি তফদল
আতথ ডি প্রবণাদনা প্রদান িযা দফ।
১১.৪ তাঁত তি /নিত তিদত স্থাতত তাঁত তদেয জন্য তফদল ধযবনয িয বযাত সুতফধা প্রদান িযা দফ।
যিাতয তফদ্যভান আইতন িাঠাদভায তবতয এ তফলদ বগদজট তফজ্ঞতপ্ত জাতয িযা দফ।
১১.৫ িাঁচাভার, যাাতনি  সূতা আভদাতনয বক্ষদত্র শুল্কভৄি ফতডভান সুতফধাতদ ছাড়া এ তেভদয অফতষ্ট
ভারাভার আভাদাতনয বক্ষদত্র শুল্কভৄি সুতফধা প্রদাদন তফদল ব্যফস্থা অব্যাত যাখা দফ।
১১.৬

তাঁত, বাতাযী  নিত তেদি ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয তনফতন্ধত দত দফ।

িাদ অধ্যা
তাঁত, বাতাযী  নিত দেয তফণদন বদদ তফদদদ বভরায আদাজন, বভরা ব্যফস্থানা, যপ্তাতন  যপ্তাতন াংদমাগ

১২.১ বদদয উদজরা, বৌযবা, বজরা তফবাগী য এফাং যাজধানী দয তফতবন্ন উৎদফ (Festival),
ঋতুদত (season) তাঁত  নিী দেয বভরা আদাজদন াতা িযা এফাং প্রদাজদন আতথ ডি াতা প্রদান
িযা।
১২.২ বদদ এফাং তফদদদ আন্তজডাততি ফাতনজয বভরা তাঁত  নিী দেয টর ফযাে/অাংগ্রদণ তাঁতত 
তাঁত/নিী উদদ্যািাগণদি াতা িযা এফাং প্রদাজদন আতথ ডি াতা প্রদান িযা।
১২.৩ তফদদদ অফতস্থত ফাাংরাদদী দূতাফাভদ, বদদয বজরা  তফবাগী য, তফভান ফন্দয, ম ডটন বিন্দ্র,
তফবাগী দযয বযরদটদন তাঁত  নিত দেয প্রদডনী িাভ তফক্র বিন্দ্র স্থান িযা।
১২.৪

যপ্তাতনভৄখী তাঁত তদেয বটিই উন্নদনয রদক্ষয চাতদা  বমাগাদনয বাযাম্য ফজা যাখায জন্য
Forward linkage এফাং Backward linkage এয রদক্ষয তফদল প্রদণাদনায ব্যফস্থা িযা দফ। এদক্ষদত্র াংতিষ্ট
ভন্ত্রণারভদয াদথ ভন্ব াধন িযা।
১২.৫ যিায িতৃি
ড দেয িাঁচাভাদরয বক্ষদত্র প্রদত্ত শুল্কভৄি সুতফধা অব্যাত যাখা।
১২.৬ তাঁত, নিত  বাতাযী ে যপ্তাতনয বক্ষদত্র িয সুতফধা প্রদাদনয প্রদচষ্টা গ্রণ।
১২.৭ তাঁত দেয দাভ তফশ্বফাজাদয প্রততদমাতগতা িযায তনতভত্ত ে উৎাদদন তযদফ ফান্ধফ আদৄতনি প্রযুতি
ব্যফাদযয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ।
১২.৮ ফাতাঁদফা এয অনুভততক্রদভ তাঁত ফস্ত্র  স্ততে প্রদডনী বভরা আদাজন িযা।

-১১ত্রদাদ অধ্যা
প্রতক্ষণ  দক্ষতা উন্নন
১৩.১ বদী  আন্তজডাততি ফাজাদযয তযফততডত ফদস্ত্রয চাতদা তফদফচনা িদয তাঁত, নিত  বাতাযী
িাতযগযবদয প্রতক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষতা উন্নদনয ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
১৩.২ িাদড়য ত্রুটিয ায হ্রা, যাং ািা, উজ্জ্বরতা বৃতি, গুণগতভানম্পন্ন ফস্ত্র উৎাদদনয জন্য তাঁত ফস্ত্র
উৎাদদনয প্রততটি স্তদযয িভীদদয দক্ষতা বৃতিয জন্য প্রতক্ষণ প্রদান িযা দফ।
১৩.৩ ববািায রুতচ  চাতদায াদথ ঙ্গতত বযদখ ফদস্ত্রয তডজাইন উন্নদনয রদক্ষয াংতিষ্টদদয তডজাইন উন্নদনয
জন্য চাতদাতবতত্তি (Need Based) তফলদ প্রতক্ষণ প্রদান িযা। প্রততকূর তযদফদ অনরাইন/অযাতবতত্তি
প্রতক্ষণ প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
১৩.৪ তাঁত বক্টদয তনদাতজত ির তাঁতত, িাতযগয, শ্রতভি ক্ষুদ্র উদদ্যািাদদয দক্ষতা উন্নদনয জন্য প্রতক্ষণ
এফাং দক্ষ ফস্ত্র প্রযুতিতফদ তততযয রদক্ষয ম ডাপ্ত প্রতক্ষণ বিন্দ্র এফাং পযান তডজাইন ইনতটটিউট স্থান িযা দফ।
১৩.৫ তাঁত খাদতয ির উদদ্যািা, যপ্তাতনিাযি এফাং তাঁত, নিত  বাতাযী তেীদদয
াভাতজি  যাষ্ট্রী স্বীকৃতত প্রদান িযা দফ।

প্রদণাদনা এফাং

১৩.৬ তাঁত তদেয ব্যতিখাদতয তে ব্যফস্থানা এফাং তাঁত বফাদড ডয জন্য স্বে, ভধ্য  দীঘ ডদভাতদ িভডতযিেনা
গ্রণ  ফাস্তফান বিৌর প্রণন িযা দফ।
১৩.৭ তাঁত  ফস্ত্র খাদত দক্ষ  প্রততক্ষত জনফর তততযয জন্য দক্ষতা স্তয  চাতদা উদমাগী িাতযকুরাভ প্রণন
 প্রতক্ষণ ব্যফস্থা চালু িযা দফ।
১৩.৮ আন্তজডাততি তযভন্ডদরয াদথ ঙ্গতত বযদখ ফস্ত্র এফাং দেয ফহুভৄখীিযণ তফলি িাতযকুরাভ প্রণন িযা
দফ।
১৩.৯ ফস্ত্র খাদত ব্যফহৃত মন্ত্রাততয িাম ডিয ব্যফস্থা ম্পদিড প্রতক্ষণাথী/তক্ষাথীদদয াদত িরদভ প্রতক্ষণ প্রদান
িযা দফ। প্রদাজদন তপল্ড তে/তদে তগদ প্রতক্ষণ প্রদান িযা দফ।
১৩.১০ প্রতযন্ত অঞ্চদরয তাঁতত  িাতযগয এফাং উদদ্যািাদদয জন্য বভাফাইর প্রতক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
১৩.১১ ততক্ষত বফিাযদদয ফস্ত্র/তাঁত তফলদ প্রতক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষতা উন্ননপূফ ডি তাদদয উদদ্যািা/িভডক্ষভ
জনতি তদদফ গদড় বতারা দফ।
১৩.১২ প্রততক্ষত তাঁত, নিত  বাতাতয তেীদদয আত্মিভডাংস্থাদনয রদক্ষয তাঁত  চরতত ভরধন যফযা িযা
দফ।

-12চতুদ ড অধ্যা
তযদফ ফান্ধফ তাঁত তে ব্যফস্থানা
ফাাংরাদদদয তাঁত তে ম্ভাফনাভ তেগুদরায ভদধ্য অন্যতভ। এ তে তযদফ ফান্ধফ। ডাইাং এন্ড তপ্রতন্টাং,
তপতনতাং এ তদেয অন্যতভ উখাত। এখাদন ম ডাপ্ত তযভাদণ াতন  যাং-যান ব্যফায । এ ির যাং-যান
তযদফদয জন্য ক্ষততিয। সুতা এফাং িাড় যাংিযদণ তযদফ ফান্ধফ যাং এফাং ববতজদটফর ডাই এয ব্যফায
ক্রভান্বদ বৃতি িযা দফ। তাঁত তদে ব্যফহৃত যাং-যান তযদফদয মাদত ক্ষতত না িদয ব জন্য তাঁত অদৄযতলত
এরািা যিাতয বফযিাতয ম ডাদ গুে আিাদয ফজডয বাধনাগায (ইটিত) স্থান িযা দফ। তযদাধনকৃত াতন
পুনিঃপুনিঃ ব্যফাদযয ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ এফাং ফজডযভ দত উজাত ে তততযদত াতা িযা দফ।

ঞ্চদ অধ্যা
তাঁত দেয তাতরিা
(১)
াতড়িঃ ভতরন, জাভদানী, টাঙ্গাইর াতড়, াফনা াতড়, তযাজগদিয াতড়, নতাংদীয াতড়, ভতনপুযী
াতড়, ঞ্চগদড়য সূতত াতড়, তভযপুয, ঢািায িাতান াতড়, ঈশ্বযদী, াফনায িাতান াতড়, যাংপুদযয িাতান াতড়,
তদপুয, নীরপাভাযীয িাতান াতড়, যাজাীয তল্ক াতড়, চাঁাইনফাফগদিয তল্ক াতড়, টাঙ্গাইদরয তল্ক াতড়,
তভযপুয, ঢািায তল্ক াতড় এফাং অন্যান্য স্থাদনয াতড়।
(২) লুতঙ্গিঃ রুততপুয, বদাায , ঢািায লুতঙ্গ, তযাজগি, াফনা, কুতষ্টা, ফগুড়া, নগাঁ, জপুযাট, নযতাংদী,
টাঙ্গাইর পতযদপুয অন্যান্য বজরায লুতঙ্গ।
(৩) গাভছািঃ তযাজগি, াফনা, কুতষ্টা, তরকূা, মদায, ফগুড়া, নগাঁ, টাঙ্গাইর, নযতাংদী অন্যান্য
বজরায গাভছা।
(৪) বফডীটিঃ কুতষ্টা, নযতাংদী, তযাজগি, বভৌরবীফাজায অন্যান্য বজরায বফডীট
(৫) দতত
(৬) থানিাড়
(৭) টাার
(৮) াগতড়
(৯) জানারা/দযজায দ ডা।
(১০) বাপায িাবায
(১১) কুন িাবায
(১২) ার

(১৪) ািাতফ
(১৫) পতুা
(১৬) তি ত
(১৭) স্কাপড
(১৮) স্কাট ড, বব্লজায,
বিাট, োউজায
(১৯) ট
(২০) ব্লাউজ
(২১) ড়না

(১৩) চাদয

(২২) থাতভ/তনন

।

(২৩) তযতি
(২৪) এদপ্রান
(২৫) াট ড
(২৬) বলাযম্যাট
(২৭) নিী িাঁথা

(৩১) টাদর (তিদচন
টাদর, তজভ টাদর,
যান্ড টাদর)
(৩২) তফছানা বে
(৩৩) রুভার

(২৮) নিী বফডীট
(২৯) ারদভট
(৩০) খাতদ  খেদযয
ির ে (চাদয/ার/
পতুা, াট ড 
ািাতফ ইতযাতদ)

(৩৪) গজ  ব্যাদন্ডজ
(৩৫) ভাতয
(৩৬) ভ্রভণ ব্যাগ  অন্যান্য
ব্যাগ
(৩৭) বাতাযী ে(বগতি,
বভাজা, বাবটায ইতযাতদ),
(৩৮) তাঁদত উৎাতদত
অন্যান্য ে।

-১3বলাড়ল অধ্যা
তাঁদতয আদৄতনিান
১৬.১ তাঁদত াতডাং, াইতন্ডাং এ বারায াায প্রযুতি াংদমাজন িযা দফ।
১৬.২ তাঁদত তফটিাং অযা বভিাতনজদভয ভাধ্যদভ অদটাদভটিি বতডাং  ততিাং বভান াংদমাজন িযা দফ।
১৬.৩ তাঁদত অদটাদভটিি স্যাদটর তযফতডন বভান াংদমাজন িযা দফ।
১৬.৪ তাঁদত অদটাদভটিি াড  দফ্ট বেদিজ তডদটক্টয বভান াংদমাগ িযা দফ।
১৬.৫ তাঁত, াতডাং ড্রাভ  চযিা তফদুযততি ভটয াংদমাজন িযা দফ।
১৬.৬ িাদড় নতুন নতুন তডজাইন তততয িযায জন্য অদটাদভটিি ডতফ  জযািাড ড বভিাতনজভ াংদমাজন িযা
দফ।
১৬.৭ তাঁদতয উন্নদন অন্যান্য আদৄতনি প্রযুতি ব্যফায িযা দফ।
১৬.৮ তাঁত তদেয উন্নদনয জন্য তাঁত প্রতক্ষণ  গদফলণা বিন্দ্র স্থান িযা দফ।

প্তদ অধ্যা
তাঁতজাত দেয ফহুভৄখীিযণ
১৭.১ তযফততডত চাতদায াদথ ঙ্গতত বযদখ বদী  আন্তজডাততি ফাজাদযয চাতদা অনুমাী তাঁত দেয নিা
 প্রযুতি উন্নদনয ভাধ্যদভ তফতচত্রভ তাঁতজাত ে উৎাদন িযা দফ।
১৭.২ তাঁত দেয ফহুভৄখীিযদণয ভাধ্যদভ তাঁতত তযফাদযয বফিায যুফি  যুফ ভতরাদদয িভডাংস্থাদনয সুদমাগ
সৃতষ্ট িযা দফ।
১৭.৩ তাঁত দেয ফহুভৄখীিযদণয রদক্ষয তাঁততদদয প্রদাজনী প্রতক্ষণ প্রদান িযা দফ। ফাতাঁদফা এয প্রতক্ষণ
বিন্দ্রভদ তাঁত দেয ফহুভৄখীিযদণয তফল প্রতক্ষণ বিা ড চালু িযা দফ।
১৭.৪ তাঁত দেয ফহুভৄখীিযণ এফাং উন্নদনয জন্য বদী  তফদদী িাতযগতয বফা এফাং প্রযুতি গ্রদণয তফদল
িাতযগতয াতা প্রিে গ্রণ িযা দফ। প্রদাজদন এ ধযদণয প্রিদে উন্নন দমাগীদদয (
Development
partner) ম্পৃি িযায দদক্ষ গ্রণ িযা দফ।
১৭.৫ ফহুভৄখী তাঁত দেয ফাজায ম্প্রাযদণয রদক্ষয বদী  আন্তজডাততি তফতবন্ন বভরা অাংগ্রণ, বভরায
আদাজন, বযাড বা ইতযাতদ িযা দফ। বদী এফাং আন্তজডাততি ফস্ত্র দেয প্রততষ্ঠানভদয াদথ াংদমাগ স্থান
িযা দফ।

-১4অষ্টাদ অধ্যা
তাঁতত তভতত গঠন
18.1| ‡hŠw³KZv:
তাঁত, নিত  বাতাতয wkíx‡`i mymsMwVZ K‡i †mevmg~n cÖvwß mnRZi Kiv, mvgvwRK gh©v`v I `ÿZv e„w×
Kiv, ÿz`ª mÂq I FY cÖ`v‡b DrmvwnZ Kivmn mvgvwRK `vqe×Zv cvj‡bi j‡ÿ¨ ZvuwZ mwgwZ MVb Kiv Acwinvh©|
18.2| D‡Ïk¨:
K) IqvW©, BDwbqb, Dc‡Rjv, †Rjv I RvZxq ch©v‡q ZuvwZ‡`i msMwVZ Kiv I kw³kvjx ZuvwZ mwgwZ †bUIqvK© M‡o
†Zvjv;
L) ZuvZRvZ c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y mwgwZwfwËK mieivn e¨e¯’v M‡o †Zvjv;
M) ZuvZRvZ c‡Y¨i Drcv`‡b AÂjwfwËK Drcv`b e¨e¯’v M‡o †Zvjv;
N) ZuvZRvZ c‡Y¨i Drcv`‡b AvaywbK cÖhyw³ I cÖwkÿ‡bi e¨e¯’v Kiv;
O) `vwi`ª¨ we‡gvPb I A_©‰bwZK Dbœq‡b ZvuZ LvZ‡K we‡kl AMÖvwaKvig~jK LvZ wnmv‡e M‡o †Zvjv;
P) mwgwZmg~n†K MYZvwš¿K I AvZœwbf©kxj cÖwZôvb wnmv‡e M‡o †Zvjv;
Q) bvixi ÿgZvqb, Kg©ms¯’vb I mvgvwRK m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ mwgwZi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv;
R) cwi‡ek evÜe cY¨ Drcv`‡b mwgwZmg~n‡K `ÿ Kiv;
S) D‡`¨v³v m„wó I mgevq D‡`¨vM‡K Drmvn cÖ`vb Kiv:
T) RvZxq I AvšÍ©RvwZK ms¯’vi mv‡_ †hvMv‡hvM iÿv Kiv:
U) ZuvwZ mwgwZi gva¨‡g ZvuZ msµvšÍ †mevmg~n ZuvwZ‡`i †`vi‡Mvovq †cŠu‡Q †`qv|
V) mwgwZ ewnf©~Z ZuvwZ‡`i ZuvZ msµvšÍ †mevmg~n cÖvwßi e¨e¯’v MÖnY|
18.3| mwgwZ MV‡b ZvuZ †ev‡W©i f~wgKv:
গঠিত তভতত ZuvwZ mwgwZ wewagvjv, 1991 Abyhvqx cwiPvwjZ n‡e| ZuvZ ‡evW© ZuvwZ mwgwZmg~n wbeÜb w`‡e|
তভতত wbqwgZ AwWU Kvh©µg, mÂq Av`vq, FY cÖ`vb Ges KuvPvgvj Avg`vwbmn Ab¨vb¨ Kvh©µ‡g mnvqZv Ki‡e|
১৮.৪। তফতধভারা যুদগাযুগীিযণ: ZuvwZ mwgwZ wewagvjv যুদগা‡hvগী িযা দফ।
18.৫| ZuvwZ mwgwZmg~‡ni Ae¯’vb: †`‡k eZ©gvb ZuvwZ‡`i‡K msMwVZ K‡i mwgwZi gva¨‡g D‡Ïk¨wfwËK wewfbœ
†kÖYx‡Z wef³ Kiv|
K) cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ: 18 I Z`~a© eq‡mi Kgc‡ÿ 10 Rb ZuvwZ wb‡q cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZ MwVZ n‡e| GK cwievi
n‡Z GKRb ZuvwZ mwgwZi m`m¨ n‡e| cwievi ej‡Z BDwbqb cwil‡`i U¨v• wfbœf v‡e cÖ`vb K‡i Giƒc cwievi A_ev
GKvbœeZ©x cwiev‡ii mKj m`m¨‡K eySv‡e|
L) gva¨wgK ZvuwZ mwgwZ: Kgc‡ÿ `k(10)wU cÖv_wgK ZuvwZ mwgwZi mgš^‡q GKwU gva¨wgK ZuwZ mwgwZ MwVZ n‡e|
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M) RvZxq ZuvwZ mwgwZ: RvZxq ch©v‡q GKwU gvÎ ZuvwZ mwgwZ _vwK‡e| gva¨wgK ZuvwZ mwgwZmg~‡ni mgš^‡q RvZxq
ZuvwZ mwgwZ MwVZ n‡e| †ckvwfwËK cÖv_wgK I gva¨wgK ZuvwZ mwgwZmg~n‡K A_©en mg_©b I †mev cÖ`vbB RvZxq ZuvwZ
mwgwZi g~j `vwqZ¡|

18.5| mwgwZmg~‡ni AvZœe¨e¯’v wbwðZKiণ:
K) ZuvwZ mwgwZ¸‡jv‡K ¯^-kvwmZ I স্বতনবডয A_©‰bwZK cÖwZôvb wnmv‡e M‡o IVvi j‡ÿ¨ AvZœe¨e¯’vcbv I †ckvMZ
e¨e¯’vcbvi Dbœqb Kiv;
L) mwgwZi m`m¨‡`i mwgwZ‡Z †bZ…Z¡ cÖ`v‡b mvsMVwbK `ÿZv e„w× Kivi Rb¨ Zv‡`i wbqwgZ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY
Kiv:

18.6| mwgwZmg~‡ni AvZœwbf©kxj I FY `vb e¨e¯’v †Rvi`viKiY:
K) ZuvwZ mwgwZmg~n hv‡Z স্বতনবডয n‡q I‡V †mRb¨ অনুকূর cwi‡ek m„wói Rb¨ AMÖvwaKviwfwË‡Z mwgwZmg~n‡K
miKvwi †mev I DcKiY mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv|
L) ZuvwZ mwgwZmg~‡ni A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û Drcv`bkxjZv e„w×i j‡ÿ¨ jvMmB cÖhyw³i e¨envi e„w× Kiv;

18.7| gvbe m¤ú` Dbœq‡b mwgwZi f~wgKv:
K) ZuvwZ mwgwZi m`m¨‡`i `„wófw½, `ÿZv I Ávb e„w×i Rb¨ cªwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv;
L) evsjv‡`k ZuvZ †evW©, mgevq Awa`ßi, cjøx Dbœqb GKv‡Wgx এফাং াংতিষ্ট অন্যান্য াংস্থায gva¨‡g cÖ‡qvwMK
গদফলণা Kvh©µg Av‡iv ‡Rvi`vi Kiv|
ঊনতফাং অধ্যা
ZuvZ wkí Dbœqb mgš^q cwil`
ZuvZ wkí Dbœqb bxwZgvjv ev¯Íevqb I mgš^‡qi Rb¨ ÒRvZxq ZuvZ wkí Dbœqb mgš^q cwil`Ó bv‡g
GKwU cwil` _vK‡e; hv wb‡¤œv³fv‡e MwVZ n‡e| G mgš^q cwil` ZuvZ wkí msµvšÍ bxwZ-KvVv‡gvi Rb¨
m‡e©v”P cwil` wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e|
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RvZxq ZuvZ wkí Dbœqb mgš^q cwil` MVbt
µwgK bs
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

c`ex
gš¿x, e¯¿ I cvU gš¿bvjq
cÖwZgš¿x, e¯¿ I cvU gš¿bvjq
mwPe, e¯¿ I cvU gš¿bvjq
mwPe, wkí gš¿bvjq
mwPe, evwbR¨ gš¿bvjq
mwPe, শ্রভ gš¿bvjq
‡Pqvig¨vb, RvZxq ivR¯^ †evW©
mwPe, A_© gš¿bvjq
তচফ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
m`m¨, wkí I kw³ wefvM, cwiKíbv Kwgkb
তচফ, তযদফ, ফন  জরফায়ু তযফতডন ভন্ত্রণার
‡Pqvig¨vb, wewmK
†Pqvig¨vb, evZuv‡ev
gnvcwiPvjK, ißvbx Dbœqb ey¨‡iv
gnvcwiPvjK, cvU Awa`ßi
gnvcwiPvjK, e¯¿ Awa`ßi
wbe©vnx cwiPvjK, evsjv‡`k Zzjv Dbœqb †evW©
‡WcywU Mfb©i, evsjv‡`k e¨vsK
wbe©vnx m`m¨, evsjv‡`k wewb‡qvM †evW©
wbe©vnx cwiPvjK, GmGgB dvD‡Ûkb
অধ্যাি, বুদটক্স (উাচাম ড িতৃি
ড ভদনানীত)
hyM¥mwPe, e¯¿-2, e¯¿ I cvU gš¿bvjq

mfvcwZ
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨-mwPe

RvZxq ZuvZ wkí Dbœqb mgš^q cwil‡`i Kvh©cwiwa:
1| cÖwZ Qq gvm AšÍi mgš^q cwil` mfvq wgwjZ n‡e| Riæix cÖ‡qvR‡b †h †Kvb mgq mfv AvnŸvb Kiv hv‡e|
cwiq` ZuvZ wkí Dbœqb bxwZgvjv mwVKfv‡e cÖwZcvwjZ n‡”Q wKbv Zv cwiexÿY Ki‡e Ges ev¯Íevq‡b †Kvb
mgm¨v n‡j Zv mgvav‡bi mycvwik Ki‡e|
2| mgš^q cwil` miKv‡ii Dbœqb bxwZgvjvi mv‡_ G bxwZgvjvq ewb©Z Kvh©µg‡K mgwš^Z Kivi j‡ÿ¨ KvR
Ki‡e|
3| KwgwU cÖ‡qvR‡b m`m¨ †Kv-AÞ Ki‡Z cvi‡eb|
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ড গৃীত সুাতযভারা ফাস্তফাদনয জন্য তননরূ এিটি ফাস্তফান তযলদ
থািদফ:
µwgK bs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
১৯
20
21
22
23
24

bvg I c`ex
†Pqvig¨vb, evZuv‡ev,
hyM¥mwPe, e¯¿-2, e¯¿ I cvU gš¿bvjq
m`m¨ (mKj), evZuv‡ev
gnvcwiPvjK, †ikg Dbœqb ‡evW©
wbe©vnx cwiPvjK, †RwWwcwm
cwiPvjK, e¯¿ Awa`ßi
cwiPvjK, wewUGgwm
cwiPvjK, wewmK
cwiPvjK, Bwcwe
cwiPvjK, cvU Awa`ßi
Aa¨vcK, Pviæ I Kjv Bmw÷wUDU, XvKv wek¦we`¨vjq
(DcvPvh© KZ…©K g‡bvbxZ)
cÖavb (wnmveiÿK/cwit I ev¯Ít/GgB) I wRGg (GmwmAvi), evZuv‡ev
cwiPvjK, GdwewmwmAvB
AwZwi³ cwiPvjK, evsjv‡`k Zzjv Dbœqb †evW©
তডতজএভ (অাদযন), ফাতাঁদফা
wWwRGg (gv‡K©wUs), evZvu‡ev
mfvcwZ/m¤úv`K, RvZxq ZuvwZ mwgwZ
mfvcwZ/m¤úv`K, weWweøDwcGgweG
mfvcwZ, RvZxq ÿz`ª I KywUi wkí mwgwZ
ZuvZ cY¨ Drcv`b †K‡›`ªi cÖwZwbwa-1 Rb (evZvu‡ev KZ©„K g‡bvbxZ)
‡U•UvBj we‡klÁ-1 Rb (evZvu‡ev KZ©„K g‡bvbxZ)
ZuvwZ cÖwZwbwa- 2 Rb (evZuv‡ev KZ„©K g‡bvbxZ)
mfvcwZ/m¤úv`K, evsjv‡`k Kviæwkí cwil`
mwPe, evZuv‡ev

mfvcwZ
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨-mwPe

ev¯Íevqb cwil‡`i Kvh©cwiwa:
1| cÖwZ wZb gvm AšÍi cwil` mfvq wgwjZ n‡e| Riæix cÖ‡qvR‡b †h †Kvb mgq mfv AvnŸvb Kiv hv‡e|
2| ev¯Íevqb cwil‡`i mycvwi‡ki Av‡jv‡K ZuvZ †evW© cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡e Ges mg‡q mg‡q ev¯Íevqb AMÖMwZ ev¯Íevqb
cwil`†K AewnZ Ki‡e:
3| ZuvZRvZ cY¨ Drcv`b, ißvbx bxwZ, Avg`vbx bxwZ Ges RvZxq ev‡RU cÖYqbKv‡j cwiq` cÖ‡qvRbxq mycvwik †ck
Ki‡e|

4| KwgwU cÖ‡qvR‡b m`m¨ †Kv-AÞ Ki‡Z cvi‡eb|
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RvZxq ZuvZ wkí Dbœqb bxwZgvjv ev¯Íevqb †KŠkj
RvZxq ZuvZ wkí Dbœqb bxwZgvjvi jÿ¨ AR©‡b PviwU mywbw`©ó †KŠkj MÖnY Kiv n‡e Ges M„nxZ †KŠk‡ji
Av‡jv‡K †gŠwjK Kg©m~wP MÖnY Kiv n‡e|
K) mÿgZv e„w×: gy³ evRvi A_©bxwZ‡Z cÖwZ‡hvwMZvg~jK evRv‡i wU‡K _vK‡Z n‡j ZuvZ wk‡íi mv‡_
RwoZ‡`i mÿgZve„w× Ki‡Z n‡e| cvkvcvwk cÖwZ‡hvwMZvg~jK evRv‡i wU‡K _vKvi Rb¨ G wk‡íi eûgyLxZv I
¸bMZgvb e„w×i weKí †bB| G wk‡íi mv‡_ RwoZ ZuvwZ, e¨w³ D‡`¨v³v I †mev cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi mÿgZv
e„w×i Rb¨ ¸iæZ¡ Av‡ivc Ki‡Z n‡e| ‡UKmB mÿgZv e„w×i cÖ‡qvR‡b miKvwi, †emiKvwi I e¨w³ Lv‡Zi
Kvh©Ki mgš^q cÖ‡qvRb| e¨w³ LvZ I †emiKvix Lv‡Zi mwµq f~wgKvi cvkvcvwk mÿgZv e„w×i Rb¨ miKvix
bxwZ mg_©b I cÖvwZôvwbK mnvqZv cÖ‡qvRb|
L) Aswk`vixZ¡ e„w×: miKv‡ii A_©‰bwZK bxwZgvjvq e¨w³ LvZ‡K we‡kl ¸iæZ¡ †`qv n‡q‡Q| ZvB ZuvZ wk‡íi
Dbœq‡b e¨w³ LvZ‡K we‡kl ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e| ZuvZ wk†íi mv‡_ RwoZ wewfbœ †óK‡nvìvi‡`i mv‡_ Kvh©Ki
mgš^q M‡o Zzj‡Z n‡e| miKv†ii cvkvcvwk †emiKvwi †mevi gvbI e„w× Kiv cÖ‡qvRb|
M) evRvi m¤úªmvib: cÖvwšÍK ZuvZ wkwí‡`i cY¨ evRviRvZKi‡Yi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv n‡e| ‡`kxq I
ˆe‡`wkK evRvi m¤úªªmvi‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡Z n‡e| evRvi m¤úªmvib I bZzb bZzb evRvi m„wó Kivi
Rb¨ miKv‡ii f~wgKv ¸iæZ¡c~Y©| G e¨vcv‡i e¨w³ Lv‡Zi ¸iæZ¡c~Y© mwµq f~wgKvi Dci ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e|
N) ÿgZvqb: mvsMVwbK †bZ…Z¡ cª`v‡b mÿgZv e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡Z n‡e| wk‡íi mv‡_ RwoZ
bvix‡`i ÿgZvq‡b we‡kl ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e| mvgvwRK gh©v`v e„w×mn wm×všÍ MÖn‡Y bvix‡`i AskMÖnY e„w×i
Dci ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e|
we¯ÍvwiZ Kg©m~Px/†KŠkjmg~n:
১. বদদয তাঁত অদৄযতলত এরািা বফতি বন্টায স্থান, প্রতক্ষণ িভডসূতচ ম্প্রাযণ, উৎাদন উিযণ যফযা
তনতিতিযণ তাঁত ফদস্ত্রয সুষ্ঠু তফণন ব্যফস্থা গদড় বতারা  প্রদাজন অনুমাী বদদয তফতবন্ন স্থাদন তাঁত াট এফাং
প্রদডনী িাভ তফক্র বিন্দ্র স্থান;
২. তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণয জন্য বদদ  বদদয ফাইদয তফতবন্ন স্থাদন তাঁত ফস্ত্র বভরায আদাজন িযা;
৩. evRvi m¤úªmvi‡bi Rb¨ Forward Linkage and Backward Linkage wkí ¯’vc‡b mnvqZv Kiv;
৪. evRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx cY¨ Drcv`‡bi Rb¨ evRvi hvPvB Kiv;
৫. we‡`‡k Aew¯’Z `~Zvev‡mi gva¨‡g c‡Y¨i cÖPvi I evRvi m¤úªmvi‡bi e¨e¯’v †bqv;
৬. তযফততডত ফাজায চাতদায াদথ াংগতত বযদখ ফস্ত্র উৎাদন, ফদস্ত্রয গুণগত ভদনান্নন, িাদড়য ত্রুটিয ায
হ্রািযণ এফাং তাঁততদদয দক্ষতা উন্নদনয রদক্ষয তডজাইন বন্টায, প্রতক্ষণ বিন্দ্র, পযান তডজাইন ইনতষ্টটিউট, তাঁত
উন্নন বিন্দ্র, াতবড বন্টায ইতযাতদ স্থান এফাং তাঁতজাত দেয ফহুভৄখীিযণ;
৭. গদফলণায ভাধ্যদভ প্রযুতি উদ্ভাফন এফাং তাঁত তদেয বটিই উন্নদন “তাঁত গদফলণা ইনতষ্টটিউট” স্থান;
৮. `ÿ I AvZœ-e¨e¯’vcbvg~jK ZuvwZ mwgwZ M‡o †Zvjvi Rb¨ mg‡q mg‡q mwgwZ wewagvjv I AvBb hy‡Mvc‡hvMx
Kiv;
৯. ZuvwZ mwgwZmg~n†K kw³kvjx Kiv| miKvwi †mev ZvuwZ‡`i †`vi‡Mvovq ‡cŠuQv‡bvi j‡ÿ¨ ZvuwZ mwgwZ‡K
Ab¨Zg BDwbU wn‡m‡e Kv‡R jvMv‡bv;

-১৯১০. তাঁত তে খাদতয ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ আত্মিভডাংস্থান সৃতষ্ট  দাতযদ্রয হ্রািযণ এফাং ফন্ধ তাঁতভ চালু িযায
তনতভত্ত প্রদাজনী চরতত ভরধন যফযাদয ব্যফস্থা িযা;
১১. K…wli cvkvcvwk A_ev AK„wl †gŠmy‡g ZvuZ cY¨ Drcv`‡b AwaKnv‡i MÖvgxY Rb‡Mvwô‡K m¤ú„³ Kiv;
১২. ZuvZ wk‡íi mvgwMÖK aviYvi Rb¨ ZuvZ c‡Y¨i gvbwPÎ ˆZix Ki‡Z n‡e| GQvovI G wk†íi GKwU RvZxq
Z_¨ fvÛvi cÖYqb Kiv n‡e, hv evZuv‡ev KZ©©„K iÿYv‡eÿY Kiv n‡e;
১৩. wkwÿZ †eKvi ZiæY-ZiæYx‡`i cªwkwÿZ K‡i ZuvZ cY¨ Drcv`‡b DrmvwnZ Kiv;
১৪. c‡Y¨i eûgyLxZv I ¸YMZ gvb e„w× K‡í cÖ‡qvRbxq cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv:
১৫. cY¨wfwËK ZuvZ cjøx M‡o †Zvjv;
১৬. তাঁত তদেয উন্নন এফাং ম্প্রাযদণ নতুন প্রিে গ্রণ িযা;
১৭. ZuvZ cY¨ Drcv`‡bi mv‡_ m¤ú„³ mnvqZvKvixi `ÿZv e„w× Kiv;
1৮. c‡Y¨i wWRvBb Dbœq†b mnvqZv Kiv;
1৯. ZuvZ wkí Dbœq‡b M‡elYv I Dbœqb Lv‡Z miKvwi I †emiKvwi LvZ‡K DrmvwnZ Kiv:
২০. †`kxq ZuvZ c‡Y¨i wR AvB cÖvwßi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv;
২১. সুতা, যাং  যাাতনি আভদাতনয বক্ষদত্র শুল্কভৄি সুতফধা প্রদান;
২২. miKvwi I †emiKvwi wcÖ›U I B‡jKUªwb• wgwWqvq ZvuZ wk‡íi wewfbœ Kvh©µg cÖPv‡ii e¨e¯’v †bqv; ZuvZ
cY¨ msµvšÍ gvwmK ey‡jwUb cÖKvk Kiv;
23. bvixi ÿgZvqb, Kg©ms¯’vb I Zv‡`i m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv Ges
24. e¨w³ LvZ‡K kw³kvjx Kivi cÖ‡qvR‡b D‡`¨v³v ˆZwi‡Z cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v †bqv|
এিতফাং অধ্যা
ফাস্তফান, তযফীক্ষণ  ভল্যাণ
২১.১ প্রস্তাতফত তাঁত নীতত ফাস্তফান, তযফীক্ষণ  ভল্যাদনয রদক্ষয এ তদেয উন্নদনয াদথ াংগতত বযদখ
প্রদাজনী তযফতডন, তযফধ ডন, তযভাজডন িযা দফ।
২১.২ উদদষ্টা িতভটি তাঁত তদেয তফতবন্ন উখাদতয ভতন্বত উন্নন িাম ডক্রভ ম ডাদরাচনা িযদফ এফাং তাঁত নীতত
ফাস্তফাদনয বক্ষদত্র াংতিষ্ট যিাতয, বফযিাতয াংস্থা, তভতত  াংতিষ্ট প্রততষ্ঠানভদয িাম ডক্রভ ভন্ব াধন
িযায রদক্ষয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয ভাননী ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী/উভন্ত্রীদি বাতত িদয এিটি উদদষ্টা িতভটি গঠন
িযা দফ। এ িতভটিদত াংতিষ্ট ভন্ত্রণারদয তচফগণ, অন্যান্য াংতিষ্ট যিাতয িভডিতডাবৃন্দ এফাং াংতিষ্ট
বফযিাতয খাদতয এযাদাতদনভদয প্রতততনতধগণদি অন্তর্ভডি িযা দফ।
২১.৩ াংতিষ্ট ির াংস্থা জাতী তাঁত নীততভারা , ২০২০ অনুযন িযদফ। এ নীততয মথামথ ফাস্তফান  তনতভত
তযফীক্ষণ িযা দফ এফাং অথ ডননততি উন্নদনয াদথ াংগতত বযদখ এ নীততয প্রদাজনী তযফতডন, তযফধ ডন 
তযভাজডন িযা দফ।
২১.৪ জাতী অথ ডনীততদত এ তাঁত নীততয াভতগ্রি অফদান ম ডাদরাচনায জন্য ভধ্যভ এফাং ভানী ভল্যান িাম ডক্রভ
গ্রণ িযা দফ।

-২০িাতফাং অধ্যা
নক্সা উন্নন, বিন্দ্র প্রততষ্ঠা  নক্সা াংযক্ষণ
তাঁত েদি আিল ডণী, হৃদগ্রাী, দৃতষ্টনন্দন এফাং ববািায তনিট গ্রণদমাগ্য িদয গদড় বতারায জন্য নক্সায
উন্নদনয তফিে বনই। ভ, অফস্থান, প্রকৃতত ইতযাতদ িাযদণ প্রতততনত ভানুদলয রুতচয তযফতডন ঘটদছ। ববািায
চাতদায িথা তফদফচনা িদয তাঁত দেয নক্সায উন্নদনয রদক্ষয তডজাইন বডবরদভন্ট বন্টায, পযান তডজাইন
বেতনাং ইন্পটিটিউট স্থান িযা দফ। তাঁত দেয নক্সায উন্নন তফলদ গদফলণায জন্য বিন্দ্রীবাদফ গদফলণাগায
স্থান িযা দফ।
প্রাচীন তেগুদরায ভদধ্য তাঁত তে অন্যতভ। এ তাঁত তে আভাদদয ইততা, ঐততয এফাং াংস্কৃততয অাং।
প্রাচীনিার দত ফদস্ত্রয ভদধ্য তফতবন্ন রতা-াতা, পৄর-পর, শু-াতখ, প্রকৃতত ইতযাতদয নক্সা তততয িযা দতা।
চাতদায তযদপ্রতক্ষদত তাঁত দেয নক্সায তযফতডন দর ভর ধাযণা আজ তফদ্যভান যদদছ। আভাদদয তাঁত
দেয নক্সা াংযক্ষদণয রদক্ষয Design collection programme এয আতা নক্সা াংগ্র িদয তা
আিডাইদব াংযক্ষণ িযা দফ।
ত্রদাতফাং অধ্যা
তাঁত মন্ত্র  উিযণ তফণন
আভাদদয বদদয তাঁতত ম্প্রদা অতযন্ত গযীফ। তাদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নত ন। তাযা াভাতজিবাদফ
ততছদ যদদছ। তাঁতত ম্প্রদাদি উন্নদনয ভরধাযা ম্পৃি িযদত দফ। এ জন্য তাঁত তেদি অগ্রাতধিায
তেখাত তদদফ তফদফচনা িযদত দফ। তাঁত তদেয বটিই উন্নদন তাঁততদদয সুরব ভদল্য আদৄতনি তাঁত মন্ত্র
যফযাদয ব্যফস্থা বনা দফ। এছাড়া তাঁত মদন্ত্রয খুচযা মন্ত্রাাং এফাং দমাগী উিযণ যফযাদয ব্যফস্থা বনা
দফ। তাঁদতয ির মন্ত্রাতদ উৎাদন িদয ন্যায্যভদল্য তাঁততদদয যফযাদয ব্যফস্থা গ্রণ িযা দফ।
চতুতফ ডাং অধ্যা
তাঁত তদেয উন্নদন তফতবন্ন ভন্ত্রণার, বফযিাতয  ব্যতি খাদতয ভূতভিা
২৪.১। তাঁত াংক্রান্ত িাম ডক্রদভ তফতবন্ন ভন্ত্রণারদয ভূতভিািঃ
(ি) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার তাঁতত, তাঁত, নিত  বাতা তয তদেয উন্নন াংক্রান্ত িাম ডক্রদভ বনতৃত্ব দানিাযী ভন্ত্রণার
তদদফ দাতত্ব ারন িযদফ। তাঁতত  তাঁত তদেয উন্নদন তফতবন্ন নীততভারা অনুদভাদন, তযিেনা প্রণন,
ফাস্তফান  ভল্যান িযদফ এ ভন্ত্রণার। বদব্যাী তাঁততদদয উন্নদনয রদক্ষয তফতবন্ন প্রিে/িভডসূতচয অনুদভাদন,
প্রিে/িভডসূতচ ফাস্তফাদন তনতফড় তদাযতি  তত্ত্বাফধান, বদব্যাী তাঁততদদয দক্ষতা উন্নদনয রদক্ষয প্রতক্ষণ প্রদাদন
াতফ ডি দমাতগতা িযদফ। এছাড়া, তাঁত তদেয উন্নদন তাঁততদদযদি তফতবন্ন সুদমাগ সুতফধা প্রদাদনয (শুল্ক ভৄিবাদফ
সুতা  যাং-যাাতনি আভদাতন) জন্য আইন প্রণন িযা এ ভন্ত্রণারদয দাতত্ব। তযদফ ফান্ধফ তাঁত ফস্ত্র
উৎাদন  এয ব্যফায ফাধ্যতাভরি িযায জন্য আইন প্রণন  ফাস্তফান িযদফ এ ভন্ত্রণার। ফাাংরাদদ তাঁত
বফাড ড াযাদদদয তাঁততদদয উন্ননভরি িাজ তযফীক্ষণ  ভল্যান িযা এ ভন্ত্রণারদয দাতত্ব। তাঁতত, তাঁত 
নিত তদেয উন্নদন তফতবন্ন উন্নন প্রিে অনুদভাদন  ফাস্তফাদনয রদক্ষয তফতবন্ন ভন্ত্রণারদয াদথ বমাগাদমাগ
যক্ষায জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ভন্বদিয ভূতভিা ারন িযদফ। তাঁত াংক্রান্ত ির িাম ডক্রদভয তনন্ত্রণিাযী
িতৃড ক্ষ তদদফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার দাতত্ব ারন িযদফ।

-২১(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার তফবাগ, বজরা  উদজরা প্রাদনয ভাধ্যদভ ভাঠ ম ডাদ ঋণ প্রদাদনয জন্য তাঁততদদয তনফ ডাচন
িযা তাঁত খাদতয উন্নন  ম্প্রাযদণ প্রদাজনী াতা  ভন্ব াধন িযদফ।
(গ) অথ ড ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার বদব্যাী তাঁতত  তাঁত তদেয উন্নদন গৃীত/ গৃীতব্য প্রিে/ িভডসূচী ফাস্তফাদনয জন্য
প্রদাজনী অদথ ডয াংস্থান িযদফ। এছাড়া, যিায িতৃি
ড প্রণীত আইন  তফতধভারা ফাস্তফাদন প্রদাজনী অথ ড
ফযাে প্রদান িযদফ।
(ঘ) তক্ষা ভন্ত্রণারিঃ
তযদফ ফান্ধফ তাঁত ে ব্যফাদযয উিাতযতা, তযদফদয উয এয ইততফাচি প্রবাফ তফদল িদয
জীফনফতচত্র  জরফায়ুয উয এয বিান বনততফাচি প্রবাফ বনই; এফ তফল তাঁত তদেয বগৌযফভ ঐততয াঠ্য
পুস্তদি অন্তর্ভডি িযদত াদয। তাঁত দেয বটিই উন্নদনয জন্য ফস্ত্র প্রদিৌর তক্ষা াতা তফশ্বতফদ্যার
ম ডাদ গদফলণা িাম ডক্রভ তযচারনা িযদত াদয।
(ঙ) কৃতল ভন্ত্রণারিঃ
তুরা উন্নন বফাদড ডয ভাধ্যদভ তুরা উৎাদন বৃতি, তুরায জাত উন্নন িদয বদদয অবযন্তযীণ তুরায চাতদা
পূযদণ াতা িযদত াদয।
(ছ) তথ্য ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার যিাতয  বফযিাতয তফতবন্ন প্রচায ভাধ্যভ অথ ডাৎ বফতায, বটতরতবন অন্যান্য তপ্রন্ট 
ইদরিেতনি তভতডায ভাধ্যদভ তাঁত ে উৎাদন, ফাজাযজাতিযণ  ব্যফাদযয উিাতযতা ম্পদিড প্রচায-প্রচাযণা
িযদত াদয।
(জ) স্থানী যিায, িী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার তাঁত তদেয উন্নন িাম ডক্রদভ ইউতনন তযলদ, উদজরা তযলদ  বজরা তযলদদয দস্য 
স্থানী গেভান্য ব্যতিদদয ম্পৃি িযায প্রদাজনী িভডসূতচ প্রণন িযদফ। উদজরা, ইউতনন  াড ড ম ডাদ
তাঁত তদেয উন্নদন গৃীত িাম ডক্রভদি গুরুত্ব তদদ স্থানী ম ডাদ গঠিত তফতবন্ন িতভটিয িাম ডক্রভ ভতনটতযাং তনতিত
িযদফ। তাঁততদদয ঋণ প্রদান তফতবন্ন িাম ডক্রদভ প্রদাজনী দমাতগতা প্রদান িযদত াদয এ ভন্ত্রণার।
(ঝ) তযিেনা ভন্ত্রণার/ তযিেনা িতভনিঃ
যিাদযয নীতত তনধ ডাযন  তযিেনা প্রণদন াভতগ্রি বাদফ তাঁতত  তাঁত তদেয উন্নন গুরুদত্বয াদথ
তফদফচনা িদয ির উন্নন তযিেনায াদথ তাঁত তেদি ম্পৃি িযদফ এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার তথা
ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয উন্নন প্রিেভ অনুদভাদদনয প্রদচষ্টা গ্রণ িযদফ এ ভন্ত্রণার।
(ঞ) ভাজ িল্যাণ ভন্ত্রণারিঃ
তাঁততদদয াভাতজি িল্যাণভরি িভডিাদে অতধি াংখ্যি গ্রাভীণ জনদগাতষ্ঠদি ম্পৃি িযায বক্ষদত্র এ
ভন্ত্রণার গুরুত্বপূণ ড ভূতভিা ারন িযদত াদয।

-২২(ট) ভতরা  তশু তফলি ভন্ত্রণারিঃ
ভতরাদদয দক্ষতা উন্নদন প্রতক্ষণ, প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভতরাদদয জন্য ঋণ াতায ব্যফস্থা গ্রণ, ভতরাদদয
অতধিায  দাতদত্বয প্রতত তফদল গুরুত্ব তদদ ভতরা  তশু তফলি ভন্ত্রণার প্রদাজনী দদক্ষ গ্রণ িযদফ।
(ঠ) যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারিঃ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার এফাং ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড ডয াদথ ভন্ব াধন িদয বদদ যুফ তাঁততদদয জন্য
তফতবন্ন িল্যাণভরি িভডসূচী গ্রণ িযদত াদয।
(ড) াংস্কৃতত তফলি ভন্ত্রণারিঃ
তাঁত দেয বানারী ঐততয জনগদনয তনিদট তুদর ধদয ব্যফায বৃতি এফাং তাঁত েদি বদদ-তফদদদ
জনতপ্র িযায তনতভত্ত তাঁত তেীদদয তনদ এ ভন্ত্রণার তফতবন্ন াাংস্কৃততি অনুষ্ঠান, নাটি  ট ডতপদেয ভাধ্যদভ
প্রচায িযদত াদয।
(ঢ) তযদফ  ফন ভন্ত্রণারিঃ
জাতী তযদফ নীততয াদথ াভিস্য বযদখ তযদফ দূলণিাযী ফস্ত্র উৎাদন  ব্যফাদয তনদলধাজ্ঞা
ফাস্তফান িযা, উন্নত প্রাকৃততি তযদফ সৃতষ্টয জন্য তযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয িভডসূতচদত তাঁত ে উৎাদন 
ব্যফাদযয তফলদ গুরুত্ব আদযা িযা এফাং জরফায়ু তযফতডন ম্পতিডত জাতী িভডদিৌর  িভডতযিেনা
বভাতাদফি িভডসূতচ ফাস্তফাদন তযদফ  ফন ভন্ত্রণার প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ িযদত াদয।
(ণ) দুদম ডাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণারদয আতাধীন ভাঠ ম ডাদ ির িাম ডক্রদভ তাঁত ে ব্যফায বৃতিয তফলদ তফদল উদদ্যাগ গ্রণ
িযদত াদয। তাছাড়া, প্রাকৃততি দূদম ডাদগ ক্ষততগ্রস্ত তাঁততদদয ত্রাণ  পুনফ ডাদন এ ভন্ত্রণার প্রদাজনী দদক্ষ গ্রণ
িযদত াদয।
(ত) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারিঃ
তাঁত াংক্রান্ত তফতবন্ন আইন ফাস্তফাদন এ ভন্ত্রণার গুরুত্বপূণ ড ভূতভিা ারন িযদফ। তাছাড়া, অনফধ দথ
তফদদ বথদি মাদত বিান প্রিায ফস্ত্র বদদ প্রদফ িযদত না াদয ব তফলদ প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ িযদফ এ
ভন্ত্রণার।
(থ) শ্রভ  িভডাংস্থান ভন্ত্রণারিঃ
তাঁত শ্রতভি, তাঁত িাতযগয এফাং এ বা তনদাতজত তাঁততদদয তননতভ ভজুতয তনধ ডাযন িযা প্রদাজনী
আইনী াতা প্রদাদনয জন্য এ ভন্ত্রণার আইন প্রণন  ফাস্তফান িযদত াদয।
(দ) ভূতভ ভন্ত্রণারিঃ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয অধীন ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড িতৃি
ড গৃীত প্রিেভদয আতা ভূতভ অতধগ্রণ
ত্বযাতন্বত িযায তনতভত্ত এ ভন্ত্রণার প্রদাজনী দমাতগতা প্রদান িযদফ।

-২৩(ধ) তে ভন্ত্রণারিঃ
তাঁততদদয উৎাতদত ির তাঁত দেয GI (Geographical Indication)  বদটন্ট প্রদান এফাং ভান
তনন্ত্রণ, উৎাদনীরতা বৃতিিযদণয রদক্ষয প্রতক্ষণ প্রদাদনয প্রদাজনী াতা প্রদান িযদত াদয।
(ন) ফাতণজয ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার তাঁত ফস্ত্র তততযয তফতবন্ন িাঁচাভার আভদানী  প্রস্তুতকৃত তাঁত ফস্ত্র যপ্তানীদত এফাং বদদ 
তফদদদ তাঁত ে তফণদন প্রদাজনী াতা প্রদান িযদফ।
() গৃান  গণপূতড ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার অধীনস্থ াংস্থায ভাধ্যদভ বদদয তাঁততদদয জন্য গৃীত তফতবন্ন প্রিদেয ফাস্তফাদন প্রদাজনী
াতা প্রদান িযদফ।
(ফ) তথ্য  বমাগাদমাগ প্রযুতি ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার ই-গবদন ডন্প িভডসূতচয আতা দফ াইদট তাঁতত  তাঁত তে তফলি তথ্য প্রচাদযয উদদ্যাগ
গ্রণ িযদত াদয।
(ব) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারিঃ
এ ভন্ত্রণার তাঁত ফদস্ত্রয আন্তজডাততি ফাজায ম্প্রাযদণ প্রদাজনী উদদ্যাগ গ্রণ িযদত াদয।
(ভ) াফ ডতয চট্টগ্রাভ তফলি ভন্ত্রণারিঃ
ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠী এফাং উজাতী তাঁততদদয াভতগ্রি িল্যাদণ প্রদাজনী উদদ্যাগ গ্রণ িযদত াদয।
২৪.২ তাঁত তদেয উন্নন িাম ডক্রদভ বফযিাতয  ব্যতি খাদতয ভূতভিািঃ
(ি) বফযিাতয  ব্যতি খাদত তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন, ব্যফায  ফাজাযজাতিযণ উৎাতত িযা দফ এফাং বম
ির ব্যতি, প্রততষ্ঠান, উদদ্যািা তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন  তফণন িাদজ তনদাতজত থািদফ ব ির
ব্যতি/প্রততষ্ঠানদি বতুতড ি  প্রদনাদনা প্রদান িযা দফ। ভতরা উদদ্যািাদদয উৎাতত িযায জন্য তফদল
প্রদনাদনায ব্যফস্থা িযা দফ।
(খ) তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন বৃতিয জন্য বফযিাতয  ব্যতি খাদত সুতা, যাং-যান হ্রাকৃত শুদল্ক আভদাতন
ই-িভাদ ডয ভাধ্যদভ তফণদনয সুদমাগ সৃতষ্ট িযা দফ।

-২৪ঞ্চতফাং অধ্যা
উাংায

বদদয তাঁত তেী, তাঁত দেয তফতবন্ন ম ডাদয উৎাদনিাযী, আভদানীিাযি, তফণনিাযী, তাঁত তদেয
তনন্ত্রণিাযী িতৃড ক্ষ  ববািায িথা তফদফচনা বযদখ জাতী তাঁত নীততভারা, ২০২০ প্রণন িযা দদছ। এ
নীততভারায সুষ্ঠু  ঠিি ফাস্তফান তাঁত তদেয তফিাদ াি ভূতভিা ারন িযদফ । এ নীততভারায আদরাদি
ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড িতৃি
ড গৃীত  গৃীতব্য প্রিেভ মথামথ ফাস্তফান িযা দর নাযীদদয ক্ষভতান তফপুর
তযভাণ িভডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃতষ্ট দফ এফাং তাঁত ফদস্ত্রয উৎাদন ব্যাি বাদফ বৃতি াদফ । পদর তাঁততদদয আথ ড াভাতজি অফস্থায িাাংতখত উন্নন াতধত দফ।

