
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

     ২০১৬            /                                   

 

      

   

                  

৯ জ    বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের রাজস্ব বাদজদের আওতায় অনুদ াদেত জনবদলর সাংখ্যা 

৩৩৭ টি। তন্মদে ২০১ টি ক েরত এবাং শূন্য ১৩৬ টি। শূন্যপদে বলাক দনদয়াদের 

কার্ েক্র  চল ান রদয়দে। 

১০.২- 

১০.৬ 

           ২০১৬                                   ।     ০৪         

            এ      ১২,৫৩১ জ                             । 

১০.৭                 ( )                ,       ,               ২০১৬      এ      

                                        ১৬,৩৮,৩৫৯/-      আ  এ   

    ১৫,৭৫,৩১২/-              ।                    ৬৩,০৪৭/-      

           । 

(খ)                 জ      ,           ,             ২০১৬      

এ           আ      ।          ১,১৮,৬৮১/-     । 

(গ)                 জ      ,    জ    ,     জগ        ২০১৬ 

                                 ৫৮,০৫১/-      আ       ।        

         ২,৪৫,১৩৪/-     ।            এ      ১,৬৫,৬২৩/-      

           । 

( )          এ          জ      ,     খ   ,             ২০১৬      

                            ১,৯৫,২১৯/-      আ       ।           

      ২,১৪,২১৬/-     ।            এ      ১৮,৯৯৭/-            

     । 

১০.৮         জ       

             

     ২০১৬                            । ৭৫.৬৯         আ      

                  ২২.৭২         আ         । আ                

৩০.০২%। 

১০.৯             জ                                  ২০১৬      ৬             

         ৮,১১,১৯৫.২১                                জ      

       জ  ২৩               জ                   । 

১০.১২- 

১০.১৪ 

 ২০১৬-২০১৭          

                     

                     

                   

( )                        জ    ও               এ   এ   

                 (৩          ):      জুলাই ২০১০ হদত জুন ২০১৭ 

পর্ েন্ত ব াে ৪১৫০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকদের ৩য় সাংদশাদিত দডদপদপ 

পদরকেনা  ন্ত্রী  দহােয় কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। চলদত ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদরর 

এদডদপদত প্রকদের অনুকূদল ব াে ৫২৯.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। জুলাই 

২০১৬  াদস বকান অর্ ে ব্যয় হয়দন। প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত 

ক্র পুদিত ব্যয় ৩৩০৯.৯৯৪ লক্ষ োকা এবাং বাস্তব অগ্রেদত ৮৫%। 

(খ) দবদ্য ান বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকদের দবএ আরইকরণ,  ািবেী, নরদসাংেীীঃ 

প্রকেটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৭ পর্ েন্ত ব াে ৪১৫৮.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে 

ব্যদয় প্রকদের ১  সাংদশাদিত দডদপদপ একদনক কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। 

২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর এ প্রকদের অনুকূদল ব াে ২৫০০.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ 

হদয়দে। জুলাই ২০১৬  াদস বকান অর্ ে ব্যয় হয়দন। প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ 

পর্ েন্ত ক্র পুদিত ব্যয় ৭৮৮.৪২ লক্ষ োকা এবাং বাস্তব অগ্রেদত ৩০%। 

(ে) তাঁত অধ্যুদিত এলাকায় ৩ টি সাদভ েস বসন্টার স্থাপনীঃ প্রকেটি জুলাই ২০১৩ 

হদত জুন ২০১৮ পর্ েন্ত ব াে ৫৮৩৪.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকদের ১  

সাংদশাদিত দডদপদপ পদরকেনা  ন্ত্রী  দহােয় কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। ২০১৬-

১৭ অর্ ে বেদর এ প্রকদের অনুকূদল ব াে ১৬২০.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ রাখা 

হদয়দে। জুলাই ২০১৬  াদস বকান অর্ ে ব্যয়     । প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ 

পর্ েন্ত ক্র পুদিত ব্যয় ৯২৭.০২৭ লক্ষ োকা এবাং বাস্তব অগ্রেদত ১৮%। 

 



 

 

 

 

১১                          ২০১৬-২০১৭           এ    ’                 

                                আ    

 

( )                                      ১০             এ   ০২ 

                          ৪২২৯.০০                গ           

                গ  ২০.০৭.১৬      খ    ও                   

     ।                      গ            । 
 

(খ)                   ও              ,        ’          

                                  গ     গ     এ   এ           গ  

        ৩০৮১.০০                গ                           

গ  ২০.০৭.২০১৬       খ    ও                        ।    

                  গ            । 
 

(গ)               ১৫৮০৯০.০০                গ              গ     

                                     । আগ    ০৩.০৮.১৬      খ 

                             । 
 

( )                                    ও                 

             গ             (১       ):           গ  ২০.০৭.২০১৬ 

     খ    ও                                   এ            

     ।                                গ         জ     । 
 

(ঙ)              এ        জ             আ  -     জ        

       জ           ,       -   -         এ              

                                      এ                   জ 

    । 
 

( )           আ       ,                 এ           আ  -

     জ              ৩০,০০০.০০                গ           

         গ         জ     । 
 

( )         জ                                          জ     

                          জ                        ।            

   জ            জ     । 
 

(জ)        খ     ও গ              ১৫০০.০০                গ     

                   ।        ও                         । 

১২           ২০১৬                                                         

                             । 

১৪    জ           ফ্ুাশন দডজাইন প্রকদের কদিউোর এবাং প্রিান কার্ োলদয়র বডদকাদরশন কাদজর 

ঠিকাোদর প্রদতষ্ঠান দনদয়াে কার্ েক্র  e-GP দসদেদ র  ােদ  শীঘ্রই বাতাঁদবাদত 

ইদেন্ডার আহবান করা হদব। 

১৫   জ     জ       ও 

          

২০১৬-২০১৭                  ’    জ  আ  ৫.১১                 জ   

২২৬১.৯৭                খ       ।               এখ             

            ।      ২০১৬      ১০০.৫১৭৭৯                  । 

১৬      আ    ১৯৮২-৮৪          ২০১৬      ১৪৭৭৬.৭০          ২০৩   আ     

    ১১৭.৪৭          ০৩   আ               ।        আ     

     ২০০  । জ         ১৪৬৫৯.২৩        । 

১৯                     

(APA) 

২৯.০৬.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র সাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের 

(বাতাঁদবা) এবাং ৩০.০৬.২০১৬ তাদরদখ বাতাঁদবা’র  াঠ পর্ োদয়র বকে/প্রদতষ্ঠাদনর 

সাদর্ বাতাঁদবা’র ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর বাদি েক ক েসিােন চুদি স্বাক্ষদরত 

হদয়দে। 

 



 

 

 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে 
দবটিএ দস ভবন (৫  তলা) 

৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫। 
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f~wgKv t 
 

n¯ÍPvwjZ ZuvZ wkí evsjv‡`‡ki me©e„nr KzwUi wkí| RvZxq A_©bxwZ‡Z ZuvZ wk‡íi f~wgKv Acwimxg| 2003 

mv‡ji ZuvZ ïgvwi Abyhvqx †`‡ki Af¨šÍixY e ¿̄ Pvwn`vi 40% ZuvZ wkí †hvMvb w`‡q _v‡K| G wk‡íi 

evrmwiK Drcv`‡bi cwigvY 68.70 †KvwU wgUvi| RvZxq A_©bxwZ‡Z g~j¨ ms‡hvR‡bi w`K w`‡q ZuvZ wkí 

Lv‡Zi Ae`vb 1,227.00 †KvwU UvKviI †ewk| G wk‡í cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e cÖvq 15 j¶ †jvK wb‡qvwRZ 

i‡q‡Q| d‡j Kg©ms¯’v‡bi w`K w`‡q Gi ’̄vb K…wl I Mv‡g©›Um wk‡íi c‡iB Z…Zxq e„nËg Ges MÖvgxY 

Kg©ms¯’v‡bi †¶‡Î K…wli c‡i wØZxq e„nËg| MÖvgxY Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z Ges gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi †¶‡Î 

ZuvZ wk‡íi f~wgKv Abb¨| 2003 mv‡j †`ke¨vcx cwiPvwjZ ZuvZ ïgvwi Abyhvqx †`‡k we`¨gvb 1,83,512 wU 

ZuvZ BDwb‡U †gvU n Í̄PvwjZ Zuv‡Zi msL¨v 5,05,556wU| Zb¥‡a¨ Pvjy Zuv‡Zi msL¨v 3,11,851 wU Ges eÜ 

Zuv‡Zi msL¨v 1,93,705 wU| 2003 mv‡ji ci Avi †Kvb ïgvwi AbywôZ bv n‡jI evsjv‡`k ZuvZ †evW© †_‡K 

cÖKvwkZ evwl©K e¨e ’̄vcbv Z_¨ cÖwZ‡e`‡b ZuvZ wk‡íi Z_¨, G wk‡íi mvwe©K Kg©KvÛ Ges evsjv‡`k ZuvZ 

†ev‡W©i Aax‡b cwiPvwjZ cÖKí Ges cÖwZôvb mg~‡ni Kvh©µ‡gi weeiY mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| cÖwZ‡e`‡b 

mwbœ‡ewkZ Z_¨ ZuvZ wk‡íi Dbœq‡b fwel¨r Kvh©µg MÖn‡Y mnvqK n‡e| 

 

২। তাঁত ববাড ে পদরদচদতীঃ 
 

২.১  তাঁত দশদের  াদনান্নয়দন দবেত ১৯৭২ সাল বর্দকই বাাংলাদেদশ প্রাদতষ্ঠাদনক উদদ্যাে গ্রহণ করা হয়। জাদতর 

দপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুদজবুর রহ ান তাঁদতর উন্নয়দন দেদলন েভীরভাদব আগ্রহী। অবশ্য তখন স বায় সদ দত, 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির দশে সাংস্থা প্রভৃদত প্রদতষ্ঠাদনর উপর এ োদয়ত্ব অপ েণ করা হয়। দকন্তু এ প্রাদতষ্ঠাদনক উদদ্যাে 

বত ন সফ্ল না হওয়ায় লক্ষু অজেদন ইদতবাচক পদরবতেদনর জন্য নতুন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়। বেদশর লক্ষ লক্ষ 

েদরব ও দনীঃস্ব তাঁত দশেীদের স্ব-বপশায় দনদয়াদজত বরদখ তাঁদের দনয়দ ত প্রদয়াজনীয় উপকরণ ও বসবা সরবরাদহর 

ব্যবস্থা কদর, উপযুি প্রদশক্ষণ প্রোন ও আধ্যদনক লােসই প্রযুদি ব্যবহাদরর  ােদ  বপশােত েক্ষতা ও উৎপােন বৃদি 

দনদিত করা এবাং উৎপাদেত দ্রব্য সা দগ্রর সুষ্ঠু বাজারজাতকরদণ সহায়তা োন ও তাঁদের আর্ ে-সা াদজক উন্নয়ন 

ত্বরাদিত করার লদক্ষু প্রর্  পঞ্চবাদি েকী পদকেনায় প্রেত্ত গুরুত্বানুসাদর ১৯৭৭ সাদল ৬৩ নাং অোদেশ বদল 

বাাংলাদেশ হুান্ডলু  ববাড ে (বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে-বাতাঁদবা) েঠিত হয়। পরবতীদত বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদে ২০১৩ 

সদনর ৬৪ নাং আইন অনুসাদর Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রদহত কদর বাাংলাদেশ 

তাঁত ববাড ে পুনে েঠিত হয়। 
 

২.২  ববাদড ের সাদব েক কার্ েক্র  পদরচালনার জন্য ০৫ টি দবভাে রদয়দে। র্র্াীঃ (১) পদরকেনা ও বাস্তবায়ন, (২) অর্ ে ও 

দহসাব, (৩) সদ দত ও বাজারজাতকরণ, (৪) পদরচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ, (৫) প্রশাসন দবভাে। বচয়ারম্যান ববাদড ের 

দনব োহী ক েকতো, তাঁর অিীদন যুগ্ম-সদচব পে র্ োোর ০৪ জন সাব েক্ষদনক সেস্য ও উপ-সদচব পে র্ োোর ০১ জন 

সদচব রদয়দেন। প্রদতুক সেদস্যর উপর একটি কদর দবভাদের োদয়ত্ব ন্যস্ত রদয়দে। প্রশাসদনর োদয়দত্ব রদয়দেন সদচব। 

এোড়া ববাদড ের বচয়ারম্যান, সাব েক্ষদনক সেস্য, ববাদড ের সদচব ও ১০ জন খন্ডকালীন সেস্য স িদয় একটি পি েে 

(ববাড ে) রদয়দে। 

 

৩।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের বনেওয়াকেসমূহীঃ 
 

৩.১ বেশব্যাপী তাঁত দশেীদের বসবা প্রোদনর জন্য ৩১ টি ববদসক বসন্টার; 

৩.২ ১ টি তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে (নরদসাংেী); 

৩.৩ ০১ টি তাঁত প্রদশক্ষণ উপদকে (ববড়া, পাবনা); 

৩.৪ ০২ টি তাঁত প্রদশক্ষণ বকে (দসদলে ও রাংপুর); 

৩.৫ বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকে (দসদপদস),  ািবেী, নরদসাংেী; 

৩.৬ ০৩ টি বেক্সোইল ফ্ুাদসদলটিজ বসন্টার (বশাভারা পুর-কুদ ল্লা, কাউদনয়া-বদরশাল, শাহজােপুর-দসরাজেি); 

৩.৭ ০২ টি সাদভ েদসস এন্ড ফ্ুাদসদলটিজ বসন্টার (কু ারখালী-কুদিয়া, বাঞ্ছারা পুর-ব্রাহ্মনবাদড়য়া)। 

http://www.bhb.gov.bd/


 

 

 

 

৪।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দভশনীঃ শদিশালী তাঁত খাত। 

 

৫।  দ শনীঃ 
 

তাঁদতদের প্রদশক্ষদণর  ােদ  বপশােত েক্ষতা বৃদি, চলদত মূলিন বর্াোন, গুনেত  ানসিন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপােন 

এবাং বাজারজাতকরদণর সুদবিা সৃদির  ােদ  তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়ন। 

 

6|  ZuvZ wkí Lv‡Zi j¶¨/D‡Ïk¨ t 
 

৬.১  তাঁত পদের  উৎপােন ও গুণেত ান বৃদিদত সহায়তাকরণ; 

৬.২   ানব সিে উন্নয়ন ; 

৬.৩  তাঁত বদস্ত্রর বাজার সম্প্রসারদণ সহদর্াদেতা; 

৬.৪  উন্নয়ন কার্ েক্র  বজারোরকরণ; 
 

7|  ZuvZ wk‡íi jÿ¨/D‡Ïk¨ AR©‡bi †KŠkjmg~n t  
 

7.1 †`‡ki ZvuZ Aay¨wlZ GjvKvq †ewmK †m›Uvi ¯’vcb, cÖwk¶Y Kg©m~wP m¤cÖmviY, Drcv`b DcKiY 

mieivn wbwðZKiYmn ZvuZ e‡¯¿i myôz wecYb e¨e ’̄v M‡o †Zvjv| 
 

7.2 ‡fv³vi Pvwn`vbyhvqx wWRvBb ˆZwi Ges Zv n¯ÍPvwjZ Zuv‡Z Drcvw`Z e‡ ¿̄ cÖ‡qv‡Mi j‡ÿ¨ evsjv‡`k 

ZvuZ †evW© KZ…©K ÔÔZvuZ e‡¯¿i Dbœq‡b d¨vkb wWRvBb Bbw÷wUDU, †ewmK †m›Uvi I cÖwk¶Y †K› ª̀ ¯’vcbÓ| 
 

7.3  ZvuZ wkí Lv‡Zi m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g MÖvgxY AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó I `vwi ª̀¨ n«vmKi‡Yi j‡¶¨ eÜ 

ZvuZmg~n Pvjy Kivi wbwgË cÖ‡qvRbxq PjwZ g~jab mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv| 
 

7.4  myZv, is ও ivmvqwbK Avg`vwbi †ÿ‡Î ïégy³ myweav cÖ`vb| 
 

7.5  ZuvZ wk‡íi Dbœq‡b bZzb bZzb cÖKí M ÖnY Kiv| 
 

7.6  ZuvZ e‡¯¿i evRvi m¤úªmvi‡Yi Rb¨ †`‡k I †`‡ki evB‡i wewfbœ ’̄v‡b ZuvZ e ¿̄ †gjvi Av‡qvRb Kiv| 

 

৮।  তাঁত ববাদড ের কার্ োবলী t  
 

(ক) হস্তচাদলত তাঁত দশদের জদরপ, শু াদর এবাং পদরকেনা বা বর্ৌদিক প্রবৃদি দবিয়ক কার্ েক্র  গ্রহণ; 

(খ) হস্তচাদলত তাঁত দশে সাংক্রান্ত পদরসাংখ্যান সাংরক্ষণ; 

(ে) হস্তচাদলত তাঁত দশে সাংক্রান্ত তেন্ত ও অনুসন্ধান পদরচালনা; 

(ঘ) হস্তচাদলত তাঁত দশদের ইউদনেসমূদহর উন্নয়ন ও উপদেশমূলক বসবা প্রোন; 

(ঙ) হস্তচাদলত তাঁত দশদের সাদর্ সাংদিিদের জন্য ঋণ সুদবিাদে সৃদি; 

(চ) তাঁদত সদ দতসমূদহর সহায়তায় হস্তচাদলত তাঁত দশদের উন্নয়ন; 

(ে) তাঁদত সদ দতসমূদহর  ােদ  তাঁদতেণদক বস্ত্র রসায়ন, খুচরা র্ন্ত্রাাংশ, সুতা ইতুাদে ব্যবহারদর্াগ্য দ্রব্যাদে 

ন্যায্যমূদল সরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(জ) তাঁদত সদ দতসমূদহর  ােদ  হস্তচাদলত তাঁতদশেসমূহদক কাঁচা াল সরবরাহ ও তাঁদের দনকে হদত উৎপাদেত 

পোদে ক্রয়পূব েক গুো জাতকরদণর উদদ্দদশ্য গুো সমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সকদলর জন্য নকশা, সুতা ততদর, 

দিদচাং, রাংকরণ, ইদস্ত্র করা, োপা ও দফ্দনদশাং এর সুদর্াে-সুদবিার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঝ) বেদশর অভুন্তদর দবক্রয় ও দবদেদশ রপ্তাদনর দনদ ত্ত হস্তচাদলত তাঁতজাত দ্রব্যাদের দনদে েি  ান প্রদ তকরদণর জন্য 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সুদর্াে-সুদবিার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঞ) বেদশ ও দবদেদশ তাঁতপে জনদপ্রয় করার উদদ্দদশ্য প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্ েক্র  গ্রহণ; 

(ে) তাঁদত সদ দতসমূদহর  ােদ  তাঁতজাত পে বেদশ ও দবদেদশ বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঠ) তাঁদত ও তাঁত দশদের সাদর্ সিৃি ব্যদিদের প্রদশক্ষণ সুদবিা প্রোন এবাং তাঁদের উন্নয়ন; 

(ড) তাঁদতদের বয়নপূব ে এবাং বয়দনাত্তর সুদর্াে-সুদবিা পদরকেনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন; এবাং 

(ঢ) এই আইদনর উদদ্দশ্য পূরণকদে ববাড ে কর্তেক দনদে েদশত বকান কার্ ে সিােন ও ক েসূদচ বাস্তবায়ন। 

 



 

 

 

 

৯। জনবলীঃ 
 

৯.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাাংেঠদনক কাঠাদ াভুি রাজস্ব বাদজদের আওতায় জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত বাতাঁদবা’র 

দবদভন্ন দবভাে/শাখা/ইউদনদের অিীদন   ঞ্জুদরকৃত ৩৩৭ টি পদের অনুকূদল ক েরত পদের সাংখ্যা ২০১ টি  এবাং ১৩৬ 

টি পে শূন্য রদয়দে। এতেসাংক্রান্ত দবভাজন দনম্নরূপীঃ 

 

ক্র: নাং শাখা/ইউদনে 
অনুদ াদেত 

পে 

ক েরত পে 

সাংখ্যা 

শূন্য পে 

সরাসদর দনদয়াে পদোন্নদত ব াে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১) বাতাঁদবা প্রিান কার্ োলয় ১৫৭ ৯৮ ৩৮ ২১ ৫৯ 

২) ববদসক বসন্টার ১৪৪ ৭৩ ২১ ৫০ ৭১ 

৩) বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ 

ইনদেটিউে (বাতাঁদশপ্রই), নরদসাংেী 
৩৬ ৩০ ৫ ১ ৬ 

 ব াে স্থায়ী পে = ৩৩৭ ২০১ ৬৪ ৭২ ১৩৬ 

 

৯.২ ১৩৬ টি শূন্য পদের দবপরীদত ৬৮ টি শূন্য পদে দনদয়াদের  ােদ  পূরদণর লদক্ষু বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র 

১৫.০৫.২০১৬ তাদরদখর ২৪.০০.০০০০.১১৬.২৮.০০১.১৪-১৮১ নাং স্মারকমূদল োড়পত্র পাওয়া বেদে। বস অনুসাদর 

৬৮ টি শূন্য পদের অনুকূদল জনবল দনদয়াদের জন্য প্রাপ্ত আদবেনসমূহ র্াচাই বাোইদয়র কাজ চলদে। এোড়া 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের রাজস্ব বাদজদের অিীন সাাংেঠদনক কাঠাদ ায় অনুদ াদেত স্থায়ী ৩৩৭ টি পে োড়াও 

প্রদশক্ষণ ক েসূদচ ও প্রযুদি উন্নয়ন (টিদপআইটি) এর অনুকূদল ১৯ টি পে, তাঁদতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ক েসূদচর অিীদন ০৪ 

টি পে, দসদলে প্রদশক্ষণ বকদের অিীন ০৭ টি পে ও রাংপুর প্রদশক্ষণ বকদের অিীন ০৫ টি পেসহ ব াে 

(১৯+৪+৭+৫)= ৩৫টি পে অস্থায়ীভাদব রাজস্ব বাদজদে স্থানান্তদরত হদয়দে। উি পেগুদলা স্থায়ীকরণসহ সাাংেঠদনক 

কাঠাদ াদত অন্তভু েদির কাজ প্রদক্রয়ািীন রদয়দে।   

 

৯.৩ রাজস্ব বাদজদের অিীন অনুদ াদেত স্থায়ী ৩৩৭ টি পদের অিীদন বতে াদন ক েরত ও শূন্য পদের দবস্তাদরত 

দবভাজন সারদণ- ১ এ বেয়া হদলা।   

 

10| ZvuZ †ev‡W©i Pjgvb Kg©KvÛ t 

 

10.1  ববদসক বসন্টাদরর কার্ েক্র ীঃ 

 

তাঁত দশেীদের বসবা প্রোদনর জন্য বেশব্যাপী ৩০ টি ববদসক বসন্টাদরর  ােদ  তাঁদত সদ দত দবদি ালা- ১৯৯১ 

ব াতাদবক তাঁদত সদ দতর সেস্যদেরদক সাংেঠিত করা, তাঁদেরদক উদ্বুিকরণ, গ্রুপ েঠদনর  ােদ  তাঁদতদেরদক ঋণ 

প্রোন, তাঁদতদের প্রদয়াজনীয় কাদরেদর সহায়তা প্রোন করা এবাং তাঁত দশদের দবদভন্ন সম্প্রসারণমূলক বসবা প্রোন 

করা ববদসক বসন্টাদরর কাজ। একজন দলয়াদজাঁ অদফ্সাদরর অিীদন দফ্ল্ড সুপারভাইজারেণ কাজগুদলা সিােন কদর 

র্াদকন। ববদসক বসন্টাদরর তাদলকা অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ- ৫ এ সদন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.২  হস্তচাদলত তাঁত বস্ত্র সরিা াদে উন্নয়ন বকে (দসএইচদপইদড):  

 

এটি বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেী বকে দহদসদব পদরদচত। এই প্রদতষ্ঠাদনর  ােদ  

তাঁদতদের েক্ষতা উন্নয়দনর লদক্ষু বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং দপ্রদন্টাং প্রদশক্ষদণর আদয়াজন করা, তাঁত প্রযুদি ও 

রাংকরদণর প্রাদয়াদেক েদবিণা ও  ান দনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রযুদিেত  ানেন্ড দনি োরন এবাং অন্যান্য েদবিণা কার্ েক্র  

পদরচালনা করা হদয় র্াদক। এ ইনদেটিউে হদত ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর জুলাই ২০১৬  াদস বকান প্রদশক্ষণ শুরু করা 

হয়দন। শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ দরীঃ) বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত Strengthering and Expansion of Technical 

and Vocational Education and Training (SETVET) ক েসূদচর আওতায় ১,৭৩৯ জন। ভ্রাম্য ান 

প্রদশক্ষণ বকাদস ে ৬০ জন, বসদ -অদোদ টিক তাঁদত বুনন, িক ও বাটিক দপ্রদন্টাং, দিন দপ্রদন্টাং, োই এন্ড ডাই, সুতা 

রাংকরণ, ডদব ও জুাকাড ে তাঁদত বুনন এবাং ব্যয় দনরূপণ ও বাজারজাতকরণ বকাদস ে ৫,৩৯৩ জনসহ সব েদ াে ৭,১৯২ 

জন তাঁদতদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ- ২.১ ও ২.২ এ 

সদন্নদবশ করা হদলা। 



 

 

 

 

১০.৩  দডদলা া ইন বেক্সোইল বকাস েীঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেীদত ২০১০-২০১১ অর্ েবের হদত ৪ বের ব য়াদে দডদলা া-

ইন-বেক্সোইল বকাস ে চালু করা হয়। ২০১০-২০১১ দশক্ষাবদি ের ৩৯ জন এবাং ২০১১-২০১২ দশক্ষাবদি ে ২য় ব্যাদচ ব াে 

৪৯ জন দশক্ষার্ীর  দে ৪৮ জন দশক্ষার্ী উত্তীণ ে হদয়দে। ২০১২-২০১৩ দশক্ষাবদি ে ৮১ জন, ২০১৩-১৪ দশক্ষাবদি ে ৯২ 

জন, ২০১৪-১৫ দশক্ষাবদি ে ৯৪ জন এবাং ২০১৫-১৬ দশক্ষা বদি ে ৯৬ জনসহ ব াে ৩৬৩ জন োত্র/োত্রী দনদয় দশক্ষা 

কার্ েক্র  চল ান রদয়দে। উি প্রদশক্ষণ ইনদেটিউদে এ বকাদস ে ভদতের বক্ষদত্র তাঁদত পদরবাদরর সন্তানদের জন্য ১০% 

বকাো সাংরক্ষণ করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ- ২.৩ এ সদন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৪  তাঁত প্রদশক্ষণ উপদকে, ববড়া, পাবনাীঃ 

 

এ উপদকদের  ােদ ও তাঁদতদের েক্ষতা উন্নয়দনর লদক্ষু বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং দপ্রদন্টাং প্রদশক্ষণ; তাঁত প্রযুদি 

ও রাংকরদণর প্রাদয়াদেক েদবিণা ও  ান দনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রযুদিেত  ানেন্ড দনি োরন এবাং অন্যান্য েদবিণা কার্ েক্র  

পদরচালনা করা হয়। এ প্রদশক্ষণ উপদকদে ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদর জুলাই  াদস বকান প্রদশক্ষণার্ীদক প্রদশক্ষণ প্রোন 

করা হয়দন। শুরু (১৯.০১.১৯৮৯ দরীঃ) বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ব াে ৩,৭১৯ জন তাঁদতদক “বসদ -অদোদ টিক তাঁদত 

 বুনন” এবাং  সুতা রাংকরণ ও  বেক্সোইল দপ্রদন্টাং দবিদয় প্রদশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল 

অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ- ২.৪ এ সদন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৫  তাঁত প্রদশক্ষণ বকে, সাত ার্া, রাংপুরীঃ 

 

এ প্রদশক্ষণ বকেটি রাংপুর সের, েঙ্গাচড়া, পাশ্ববতী অঞ্চদলর তাঁদতসহ বেদশর উত্তরাঞ্চদল বসবাসরত তাঁদতদের 

প্রদশক্ষণ প্রোন এবাং সাংযুি ববদসক বসন্টাদরর  ােদ  দবদভন্ন সম্প্রসারণমূলক বসবা প্রোন ও তাঁদতদের উৎপাদেত 

বস্ত্র দবপণদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর লদক্ষু একটি প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন করা হদয়দে। এ প্রদশক্ষণ বকদে রাজস্ব 

খাদত পদরচাদলত সুতা “রাংকরণ ও বেক্সোইল দপ্রদন্টাং” এবাং “বসদ -অদোদ টিক তাঁদত  বুনন” শীি েক প্রদশক্ষণ বকাদস ে 

২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর জুলাই  াদস বকান প্রদশক্ষাণার্ীদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা হয়দন। শুরু (২৩.০৪.২০০৯ দরীঃ) বর্দক 

জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ৬০০ জনদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল অত্র প্রদতদবেদনর 

সারদণ- ২.৫ এ সদন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৬  তাঁত প্রদশক্ষণ বকে, খাদে নের, দসদলেীঃ 

 

দসদলে এবাং ব ৌলভীবাজার বজলািীন  দনপুদর তাঁদতদেরদক অদিক উৎপােন ক্ষ তাসিন্ন বসদ  অদোদ টিক তাঁদত 

বুনন, উন্নত রাংকরণ এবাং নকশা প্রণালীদত প্রদশক্ষণ প্রোন করা এ প্রদশক্ষণ বকদের প্রিান কাজ। এোড়া এখাদন 

 দনপুদর তাঁদতদের উৎপাদেত বস্ত্র দবপণদনর লদক্ষু একটি প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন করা হদয়দে। এ প্রদশক্ষণ 

বকদে রাজস্ব খাদত পদরচাদলত “বসদ -অদোদ টিক তাঁদত বুনন” এবাং “রাংকরণ ও বুনন” শীি েক প্রদশক্ষণ বকাদস ে 

২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর জুলাই  াদস বকান প্রদশক্ষণার্ীদের প্রদশক্ষণ প্রোন করা হয়দন। শুরু (১৯.১১.২০০৮ দরীঃ) বর্দক 

জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ১০২০ জনদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল অত্র প্রদতদবেদনর 

সারদণ- ২.৬ এ সদন্নদবশ করা হদলা। 

 

10.7  mvwf©wms Kvh©µgt 

 

ZvuwZ‡`i eqbc~e© I eq‡bvËi †mev cÖ`v‡bi j‡¶¨ evsjv‡`k ZvuZ †ev‡W©i Aaxb †`‡ki wewfbœ GjvKvq 6wU 

KvwiMদর †mev `vb †K› ª̀ Av‡Q| G 6 wU †K› ª̀ n‡jvt 01 wU বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকে (দসদপদস),  ািবেী, নরদসাংেী; 

০৩ টি বেক্সোইল ফ্ুাদসদলটিজ বসন্টার (বশাভারা পুর-কুদ ল্লা, কাউদনয়া-বদরশাল, শাহজােপুর-দসরাজেি); ০২ টি 

সাদভ েদসস এন্ড ফ্ুাদসদলটিজ বসন্টার (কু ারখালী-কুদিয়া, বাঞ্ছারা পুর-ব্রাহ্মনবাদড়য়া)। 06 wU †K‡› ª̀i g‡a¨ eZ©gv‡b 

gvae`x, kvnRv`cyi I KzgviLvjx G 3wU †K‡› ª̀ ZuvwZ‡`i Drcvw`Z e¯¿ cÖwµqvKiY, K¨v‡jÛvwis, wmbwRs, 

isKiY I wcÖw›Us Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| Aci 03 wU †K› ª̀ h_vt (1) wUGdwm, ewikvj †K› ª̀wU 2 GKi Rwg 

wewmK ewikv‡ji mv‡_ wjR wWW nIqvq MZ 01.07.2015 Zvwi‡L AbywôZ AvšÍtgš¿Yvjq mfvi wm×všÍ Abyhvqx 

wewmK Gi wbKU †diZ cÖ`v‡bi welqwU cÖwµqvaxb i‡q‡Q| (2) wUGdwm, †kvfvivgcyi †K› ª̀wU 1961-1962 

mv‡ji †gwkbvwiR Øviv cwiPvwjZ nw”Qj| ’̄vbxq Pvwn`v bv _vKvq 1996 mvj †_‡K †K‡› ª̀i Drcv`b eÜ i‡q‡Q| 



 

 

 

 

Gi g~j K¨v‡jÛvi †gwkbwU  iæjvimg~n GmGdwm, KzgviLvwj Ges nvB‡Wªv÷ªv±i †gwkbwU wmwcwm, gvae`x †K‡› ª̀ 

’̄vbvšÍi Kiv n‡q‡Q| (3) GmGdwm, evÃvivgcyi ‡K› ª̀wU cÖwkÿY †K› ª̀ wn‡m‡e Pvjy Kivi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY 

Kiv n‡”Q| †K› ª̀mg~‡ni gvwmK Kvh©µ‡gi weeiY Avjv`vfv‡e AÎ cÖwZ‡e`‡bর সারদণ ৩.১ - ৩.৬ এ mwbœ‡ek Kiv 

n‡q‡Q| এোড়া চালু ৩ টি বকে র্র্াীঃ দসদপদস-  ািবেী, টিএফ্দস- শাহজােপুর ও এসএফ্দস- কু ারখালী বকদের আয়-

ব্যদয়র দহসাব বলখদচদত্রর  ােদ  বেখাদনা হদলা (পৃষ্ঠা- ২৪, ২৮ ও ৩০)। 

 

10.8  ZuvwZ‡`i Rb¨ FY weZiY Kvh©µg t  
 

১০.৮.১  তাঁদতদের বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার দনদ ত্ত চলদত মূলিন সরবরাদহর লদক্ষু ৫০.১৫৬ বকাটি োকা দবদনদয়াে 

ব্যদয় ‘‘তাঁদতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ক েসূদচ (সাংদশাদিত)’’ শীি েক একটি প্রকে RyjvB 1998 ‡_‡K 30 Ryb 2006 

ch©šÍ mg‡q বাস্তবায়ন করা হদয়দে। প্রকদের বাস্তবায়ন ব য়াে বশি হদলও আোয়কৃত লভুাাংদশর অর্ ে দেদয় ঋণ 

দবতরণ কার্ েক্র  অব্যাহত রদয়দে।  
 

১০.৮.২  এ ক েসূদচর আওতায় জুলাই ২০১৬  াদস ৮৪ জন তাঁদতদক ঋণ দবতরদণর লক্ষু াত্রার দবপরীদত বকান ঋণ 

দবতরণ করা হয়দন। আদলাচু  াদস ঋণ আোদয়র লক্ষু াত্রা দেল ৭৫.৬৯ লক্ষ োকা এবাং প্রকৃত আোয় হদে ২২.৭২ 

লক্ষ োকা। আোদয়র েড় হার ৩০.০২%। ক্ষুদ্রঋণ দবতরণ কার্ েক্রদ র দববরণ আলাোভাদব অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ ৪ 

এ সদন্নদবশ করা হদয়দে। এোড়া ক্ষুদ্রঋণ ক েসূদচর  াদসক ঋণ দবতরণ ও আোয় (বফ্ব্রুয়াদর ২০১৬ হদত জুলাই 

২০১৬ পর্ েন্ত) এবাং ঋণ আোদয়র  াদসক শতকরা দহসাব বলখদচদত্রর সাহাদয্য বেখাদনা হদলা (পৃষ্ঠা- ৩৩ ও ৩৪)। 
 

১০.৮.৩  তাঁদতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ক েসূদচর আওতায় স াপ্ত প্রকেটির অনুকূদল ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ োকা সরকাদরর দনকে 

হদত ঋণ দহদসদব গ্রহণ করা হয়। পরবতীদত সরকাদরর দসিান্ত অনুর্ায়ী দবেত ০২/১০/২০১২ তাদরদখ ২,৬৩৮.৫২ লক্ষ 

োকা, ২৫/১০/২০১২ তাদরদখ ২০০.০০ লক্ষ োকা, ০৯/০৭/২০১৩ তাদরদখ ২০০.০০ লক্ষ োকা, ২৬/০৬/২০১৪ তাদরদখ 

২০০.০০ লক্ষ, ০৪/১০/২০১৫ তাদরদখ ২৭৫.০০ লক্ষ, ১৯/১০/২০১৫ তাদরদখ ২৭০.৩০ লক্ষ োকা এবাং ২৬.০৬.২০১৬ 

তাদরদখ ১০০.০০ লক্ষ োকাসহ সব েদ াে ৩,৮৮৩.৮২ লক্ষ োকা ঋণ পদরদশাদির অাংশ দহদসদব বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে 

কর্তেক বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জ া প্রোন করা হদয়দে।  

 

১০.৯।  তাঁতবদস্ত্রর ‘‘কাদি অব অদরদজন সনেপত্র’’ ইসুুকরণীঃ 
 

১০.৯.১  হস্তচাদলত তাঁদত উৎপাদেত বস্ত্র সা দগ্র দবদেদশ রপ্তাদনর  ােদ  তবদেদশক মুদ্রা অজেন তর্া হস্তচাদলত 

তাঁতদশদে দনদয়াদজত প্রাদন্তক তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক উন্নদতর লদক্ষু রপ্তাদনকারকদের আদবেদনর বপ্রদক্ষদত 

তাঁতজাত পে রপ্তাদনর সুদবিাদর্ ে বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে হদত হস্তচাদলত তাঁতদশেজাত বদস্ত্রর কাদি অব অদরদজন 

সনেপত্র প্রোন করা হয়। জুলাই ২০১৬  াদস ০৬ টি রপ্তাদনকারক প্রদতষ্ঠানদক তাঁদের আদবেদনর বপ্রদক্ষদত 

৮,১১,১৯৫.২১  াদকেন ডলার মূল্য াদনর রপ্তাদনর জন্য ২৩ টি কাদি অব অদরদজন সনেপত্র প্রোন করা হদয়দে। 

প্রতুয়নপত্র দফ্ বাবে ৫০০/- োকা হাদর সব েদ াে ১১,৫০০/- (এোর হাজার পাঁচশত) োকা ববাদড ের অর্ ে ও দহসাব 

দবভাদে জ া হদয়দে। 
 

 াদসর না  রপ্তাদনকৃত বেদশর না  পদের না  পদের পদর াণ  মূল্য ান  (ইউএস ডলার) 

জুলাই 

২০১৬ 

ভারত 

           কেন শাদড় ১,৩২,৭৫০ দপস ৩,৯৮,২৫০.০০ 

তাঁত শাদড় (কেন) ১,০৮,৪০০ দপস ৩,২৫,২০০.০০ 

তাঁতজাত পে (স্কাফ্ে) ২২,৫০০ দপস ৯,৯৩৭.৫০ 

        ৪৩,৬০০     ৬৫,৪০০.০০ 

উপদ াে ৭,৯৮,৭৮৭.৫০ 

জ        জ      ১,৮৫০ দপস ১২,৪০৭.৭১ 

সব েদ াে = ৮,১১,১৯৫.২১ 

 

১০.৯.২        হস্তচাদলত তাঁদত উৎপাদেত বদস্ত্রর জনদপ্রয়তা বৃদি ও বাজার সম্প্রসারদণর লদক্ষু বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাদড ের উদদ্যাদে এবাং বাাংলাদেশ জাতীয় তাঁদত সদ দতর অর্ োয়দন পদবত্র ঈে-উল-দফ্তর উপলদক্ষু এবাং ৬ নাং 

কাওরান বাজারস্থ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দনজস্ব লদে (গ্যাদরজ) ১৬ জুন বর্দক ০৬ জুলাই পর্ েন্ত স দয় বেশীয় তাঁত 

বস্ত্র প্রেশ েনী ব লার আদয়াজন করা হদয়দে। 



 

 

 

 

১০.১০।  তাঁদত সদ দত েঠন ও তাঁত কারখানার অনুদ ােনীঃ 
 

তাঁদত সদ দত দবদি ালা, ১৯৯১ এ বদণ েত ক্ষ তাবদল বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক জুলাই ২০১৬  াস পর্ েন্ত সারা 

বেদশ ব াে ১৩১৭ টি প্রার্দ ক, ৫৬ টি  ােদ ক এবাং ০১ টি জাতীয় তাঁদত সদ দত দনবন্ধন করা হদয়দে। স গ্র বেদশ 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক অনুদ ােনপ্রাপ্ত তাঁত কারখানার (দবশ ও দবদশার্ধ্ে তাঁদতর স িদয় েঠিত) সাংখ্যা ২৬৫ 

টি। এ সাংক্রান্ত তথ্যাদে আলাোভাদব অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ ৫ এ সদন্নদবশ করা হদয়দে। 

 

১০.১১।  ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর বাদি েক উন্নয়ন ক েসূদচদত অন্তভু েি বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের প্রকেসমূহীঃ 
 

চলদত ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর বাদি েক উন্নয়ন ক েসূদচদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দনম্নদলদখত ১১ টি প্রকে অন্তভু েি 

আদে। তন্মদে ০৩ টি চলদত প্রকে র্র্াীঃ (১) তাঁত বদস্ত্রর উন্নয়দন ফ্ুাশন দডজাইন, বেদনাং ইনদেটিউে এবাং ০১টি 

ববদসক বসন্টার স্থাপন (৩য় সাংদশাদিত); (২) দবদ্য ান বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকদের আধ্যদনকীকরণ,  াবিেী, নরদসাংেী 

এবাং (৩) তাঁত অধ্যুদিত এলাকায় ৩টি সাদভ েস বসন্টার স্থাপন শীি েক প্রকেগুদলা চলদত প্রকে দহদসদব বাস্তবায়ন করা 

হদে। প্রকে ০৩ টির অনুকূদল ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদর এদডদপ’বত ৪,৬৪৯ লক্ষ োকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। অপর ৮ টি 

প্রকে র্র্া (১) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের ববদসক বসন্টারসমূদহ ১০ টি প্রদশক্ষণ বকে এবাং ০২ টি  াদকেে প্রদ াশন 

বকে স্থাপন, (২) বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেীদত দডদলা া বকাদস ের যুদোপদর্ােীকরণ 

এবাং এর অবকাঠাদ ােত সম্প্রসারণ, (৩) তাঁত পদল্ল স্থাপন, (০৪) বাাংলাদেদশর বসানালী ঐদতহু  সদলন সুতা ও 

কাপড় ততদরর প্রযুদি পুনরুিার শীি েক েদবিণা ক েসূদচ (১  পর্ োয়), (৫) পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার উপজাতীয় 

তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য প্রদশক্ষণ বকে, প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ 

দবতরণ ক েসূদচ, (৬) তাঁত দশদের আধ্যদনকায়ন, অচালু তাঁত চালুকরণ এবাং তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার 

উন্নয়ন, (৭) দ রপুদরর জদ দত বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে ক দলক্স স্থাপন এবাং (৮) তাঁত বস্ত্র বহুমুখীকরণ ও েদবিণা 

কার্ েক্র  শীি েক প্রকেগুদলা বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায় এদডদপ’বত অন্তভু েি আদে। 

বাস্তবায়নািীন প্রকেগুদলার আদর্ েক ও বাস্তব অগ্রেদত সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল অত্র প্রদতদবেদনর সারদণ- ৬ এ 

সদন্নদবশ করা হদয়দে। দনদম্ন ১১ টি প্রকদের সাংদক্ষপ্ত দববরণ বেয়া হদলাীঃ 

 

বাস্তবায়নািীন প্রকেসমূহীঃ 
 

১০.১২  তাঁত বদস্ত্রর উন্নয়দন ফ্ুাশন দডজাইন ও বেদনাং ইনদেটিউে এবাং একটি ববদসক বসন্টার স্থাপন   

(৩য় সাংদশাদিত): 
 

১০.১২.১  বাজাদরর চাদহো এবাং বভািার পেন্দ অনুর্ায়ী নতুন নতুন দডজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাদবত নতুন দডজাইদনর 

উপর তাঁদতদেরদক প্রদশক্ষণ প্রোদনর  ােদ  েক্ষতা ও উৎপােন বৃদি, প্রকদের আওতায় প্রদত বের ২৪০০ জন 

তাঁদতদক প্রদশক্ষণ প্রোন এবাং আকি েণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর  ােদ  তাঁদতদের আয় ও জীবনর্াত্রার  াদনান্নয়দনর 

লদক্ষু ব াে ৪১৫০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকদের ৩য় সাংদশাদিত দডদপদপ  াননীয় পদরকেনা  ন্ত্রী  দহােয় 

কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। প্রকদের আওতায় নরদসাংেীদত ১টি ফ্ুাশন দডজাইন বেদনাং ইনদেটিউে এবাং োাংোইল 

বজলার কাদলহাদত, দসরাজেি বজলার ববলকুদচ এবাং ব ৌলভীবাজার বজলার ক লেদি ১টি কদর ব াে ৩টি প্রদশক্ষণ 

উপদকে স্থাপন করা হদে। 

 

১০.১২.২  প্রকদের ব য়াে দডদসম্বর ২০১৫ পর্ েন্ত দনি োদরত র্াকায় ব্যয় বৃদি ব্যদতদরদক জুন ২০১৭ পর্ েন্ত ব য়াে বৃদি 

করা হয় এবাং পরবতীদত জুলাই ২০১০ হদত জুন ২০১৭ পর্ েন্ত ব াে ৪১৫০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকদের 

৩য় সাংদশাদিত দডদপদপ পদরকেনা  ন্ত্রী  দহােয় কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। 

 

১০.১২.৩  প্রকদের আওতায় কাদলহাদত ও ববলকুদচ প্রদশক্ষণ উপদকদের পূতে দন োণ কাজ সিন্ন হদয়দে। 

নরদসাংেী’বত ফ্ুাশন দডজাইন প্রদশক্ষণ ইনদেটিউদের পূতে দন োণ কাজ েদড় প্রায় ৯০% সিন্ন হদয়দে। অবদশি 

কাজ চল ান রদয়দে। প্রকদের ক লেি প্রদশক্ষণ উপদকদের পূতে দন োণ কাজ েদড় প্রায় ৬০% সিন্ন হদয়দে। 

প্রকদের আওতায় ৪টি বকদের জন্য প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপাদত ক্রয় কার্ েক্র  সিন্ন করা হদয়দে এবাং ক লেি ব্যদতত 

৩টি বকদে র্ন্ত্রপাদত প্রদতস্থাপদনর কাজ চলদে। 



 

 

 

 

১০.১২.৪  চলদত ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপদত প্রকদের অনুকূদল ব াে ৫২৯.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। 

জুলাই ২০১৬  াদস বকান অর্ ে ব্যয় হয়দন। প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ক্র পুদিত ব্যয় ৩৩০৯.৯৯৪ লক্ষ 

োকা এবাং বাস্তব অগ্রেদত ৮৫%। 

 

১০.১৩  দবদ্য ান বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকদের দবএ আরইকরণ,  ািবেী, নরদসাংেী (১  সাংদশাদিত) : 
 

১০.১৩.১  বতে ান স দয় প্রদতদর্াদেতামূলক বাজাদর হস্তচাদলত তাঁদত উৎপাদেত বস্ত্রদক টিদকদয় রাখার লদক্ষু 

 ানসিন্ন বস্ত্র উৎপােন দনদিত করার পাশাপাদশ বকেটিদক লাভজনক প্রদতষ্ঠাদন পদরণত করার জন্য আধ্যদনক 

র্ন্ত্রপাদত স্থাপদণর দনদ ত্ত ‘‘দবদ্য ান বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকদের দবএ আরইকরণ,  ািবেী, নরদসাংেী’’ শীি েক 

৩২৩২.১৩ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। প্রকেটি দবএ আরইকরদণর  ােদ  তাঁদতদের স্বে 

মুদল্য বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বসবা র্র্া- কাপড় রাংকরণ,  াদস েরাইদজাং, বেন্টাদরাং, কুাদলন্ডাদরাং, দপ্রদন্টাং ইতুাদে বসবা 

প্রোন করা হদব। 
 

১০.১৩.২   প্রকদের ব য়াে জুন ২০১৫ পর্ েন্ত দনি োদরত র্াকায় ব্যয় বৃদি ব্যদতদরদক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ব য়াে বৃদি 

করা হদয়দে এবাং পরবতীদত জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৭ পর্ েন্ত ব াে ৪১৫৮.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকদের 

১  সাংদশাদিত দডদপদপ একদনক কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। 
 

১০.১৩.৩  ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর এ প্রকদের অনুকূদল ব াে ২৫০০.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ হদয়দে। জুলাই ২০১৬  াদস 

বকান অর্ ে ব্যয় হয়দন। প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ক্র পুদিত ব্যয় ৭৮৮.৪২ লক্ষ োকা এবাং বাস্তব অগ্রেদত 

৩০%। 

 

১০.১৩.৪  প্রকদের আওতায় কার্ োদেশকৃত অাংদশর বাউন্ডাদর ওয়াল এবাং পুরাতন ফ্ুাক্টদর ভবদনর ব রা দতর কাজ 

সিন্ন হদয়দে। প্রকদের অদফ্স ভবন (ভূদ  উন্নয়নসহ) দন োণ কাজ সিন্ন হদয়দে। ফ্ুাক্টদর ভবদনর দন োণ কাজ 

েদড় প্রায় ৩০% সিন্ন হদয়দে। এোড়া, প্রকদের আওতায় ১টি েুান্টার ব দশন ক্রয় করা হদয়দে। প্রদতস্থাপদনর কাজ 

চলদে। প্রকদের অবদশি কাজ জুন ২০১৭ এর  দে সিন্ন হদব। 

 

১০.১৪                                                                এ      ১          ): 

 

১০.১৪.১  বেদশর তাঁত অধ্যুদিত এলাকায় তাঁদতদের বয়নপূব ে ও বয়দনাত্তর বসবা বর্ ন- সূতা এবাং কাপড় রাংকরণ, 

 াস োরাইদজাং, কুাদলন্ডাদরাং, বেন্টাদরাং ইতুাদে বসবা প্রোদনর লদক্ষু বেদশর দবদভন্ন তাঁতদনদবড় এলাকায় 

‘‘ইোবদলশদ ন্ট অব দি হুান্ডলু  সাদভ েস বসন্টারস ইন দডফ্াদরন্ট লু  ইনদেনদসভ এদরয়া’’ (১  সাংদশাদিত) শীি েক 

৫৮৩৪.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রকেটি চল ান রদয়দে। এই ৩টি সাদভ েস বসন্টার হদলাীঃ- (১) কাদলহাদত, 

োাংোইল; (২) কু ারখালী, কুদিয়া এবাং (৩) শাহজােপুর, দসরাজেি।  
 

১০.১৪.২   প্রকদের ব য়াে দডদসম্বর ২০১৫ পর্ েন্ত দনি োদরত র্াকায় ব্যয় বৃদি ব্যদতদরদক দডদসম্বর ২০১৬ পর্ েন্ত ব য়াে 

বৃদি করা হয় এবাং পরবতীদত জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৮ পর্ েন্ত ব াে ৫৮৩৪.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে প্রকদের 

১  সাংদশাদিত দডদপদপ পদরকেনা  ন্ত্রী  দহােয় কর্তেক অনুদ াদেত হদয়দে। 

 

১০.১৪.৩   ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর এ প্রকদের অনুকূদল ব াে ১৬২০.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ রাখা হদয়দে। জুলাই ২০১৬ 

 াদস বকান অর্ ে ব্যয়     । প্রকে শুরু বর্দক জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত ক্র পুদিত ব্যয় ৯২৭.০২৭ লক্ষ োকা এবাং বাস্তব 

অগ্রেদত ১৮%। 

 

১০.১৪.৪   প্রকদের আওতায় কাদলহাদত সাদভ েস বসন্টাদরর ভূদ  উন্নয়ন, সী ানা প্রাচীর, অদফ্স ভবন, ফ্ুাক্টদর বশড,  

সাব-বেশন ভবন ও োড েদশড দন োদণর কাজ েদড় প্রায় ৭০% সিন্ন হদয়দে। এোড়াও ইন্টারনাল বরাড ও এদপ্রাচ বরাড, 

সারদফ্স বেন ও  াোর বেন, কুািাস লাইটিাং, দডপ টিউবওদয়ল,    -           , বরইন ওয়াোর দরজাভ োর, 

বসালার প্যাদনল, বয়লার হাউজ, ওভারদহড ওয়াোর ট্যাঙ্ক এর কাজ চল ান রদয়দে। শাহজােপুর ও কু ারখালী সাদভ েস 

বসন্টাদরর ফ্ুাক্টদর বশদডর দন োণ কাজ সিন্ন হদয়দে।  এ ২টি বসন্টাদরর ওভারদহড ওয়াোর ট্যাাংক, সাবদেশন ভবন ও  

পাি হাউজ, বয়লার হাউজসহ দবদ্য ান ৪টি ফ্ুাক্টদর বশদডর সাংস্কার কাজ শুরুর প্রদক্রয়াকরণ করা হদয়দে। প্রকদের 

র্ন্ত্রপাদত ক্রয় সদক্রয় দবদবচনািীন। প্রকে স্থাদপতব্য ০৩ টি ETP এর জন্য পরা শ েক দনদয়াে সিদন্নর পর েইাং 

দডজাইদনর VOQ কাজ চল ান।  



 

 

 

 

১১।  নতুন প্রকেসমূহীঃ 

 

১১.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের ববদসক বসন্টারসমূদহ ১০ টি প্রদশক্ষণ বকে এবাং ০২ টি  াদকেে প্রদ াশন বকে স্থাপনীঃ 
 

বেদশর তাঁত অধ্যুদিত এলাকাসমূদহর তাঁদতদেরদক উন্নত বয়ন ও রাংকরণ দবিদয় প্রদশক্ষণ প্রোদনর  ােদ  েক্ষতা ও 

উৎপােন বৃদি, বেদর ৩০০০ প্রদশক্ষণার্ীদক প্রদশক্ষণ প্রোন এবাং তাঁত বদস্ত্রর গুনেত  ান বৃদির  ােদ  তাঁদতদের 

আয় ও জীবনর্াত্রার  াদনান্নয়দনর লদক্ষু ‘‘বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের ববদসক বসন্টারসমূদহ প্রদশক্ষণ বকে  স্থাপন’’ 

শীি েক একটি প্রকে ৬১১৯.৭১ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় প্রণয়ন কদর বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

পরবতীদত আদলাচু প্রকদের উপর বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র কদতপয় পর্ েদবক্ষদণর আদলাদক ব াে ৫১৩৮.০০ লক্ষ 

োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর েত ২৮.০১.২০১৫ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। 

পরবতীদত  ন্ত্রণালদয়র দনদে েশনার আদলাদক ব াে ৬৬৬৪.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর 

১৬.০২.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকেটির উপর েত ২৫.০৪.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও 

পাে  ন্ত্রণালদয় অনুদষ্ঠত প্রকে র্াচাই বাোই কদ টির সভায় আদলাচনা হয়। উি আদলাচনা অনুর্ায়ী ব াে ৪২২৯.০০ 

লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর েত ১৯.০৫.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা 

হদয়দে। তৎদপ্রদক্ষদত েত ২০.০৭.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় সাংদিি দডদপদপ’র উপর র্াচাই বাোই 

কদ টির সভা অনুদষ্ঠত হদয়দে। বস ব াতাদবক দডদপদপ পুনে েঠন করা হদে। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদরর 

এদডদপদত বরাদ্দদবহীন ভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায় অন্তভু েি আদে। 

 

১১.২  বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেীদত দবদ্য ান দডদলা া বকাদস ের যুদোপদর্ােীকরণ 

 এবাং এর অবকাঠাদ ােত সম্প্রসারণীঃ 
 

১১.২.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের পদরচালনািীন বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেীদত ২০০৯-

২০১০ বসশদন প্রদশক্ষণ কার্ েক্রদ র পাশাপাদশ (এইচএসদস বভাদকশনাল) কাদরকুলাদ  একাদডদ ক কার্ েক্র  শুরু হয়। 

এরই িারাবাদহকতায় ২০১০-২০১১ বসশন বর্দক দডদলা া ইন বেক্সোইল কাদরকুলা  চালু হয়। ফ্দল তাদিক জ্ঞাদনর 

পাশাপাদশ ব্যবহাদরক জ্ঞাদনরও আবশ্যকতা বেখা বেয়। প্রদতষ্ঠাদনর অবকাঠাদ ােত  সুদবিা প্রদশক্ষণ কার্ েক্র দক 

সা দন বরদখ বতে াদন একাদডদ ক কার্ েক্র  চালুর ফ্দল অবকাঠাদ ােত উন্নয়নও জরুদর হদয় পদড়। 

 

১১.২.২  নরদসাংেীদত অবদস্থত বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে দবদ্য ান দডদলা া বকাস েদক 

আধ্যদনকীকরণ ও যুদোপদর্ােীকরদণর লদক্ষু ‘‘বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ইনদেটিউে, নরদসাংেীদত দডদলা া 

বকাদস ের আধ্যদনকীকরণ ও যুদোপদর্ােীকরণ’’ শীি েক ৩৪৬৩.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর 

বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। পরবতীদত  ন্ত্রণালদয়র দনদে েশনা অনুসাদর ব াে ৩০৮১.০০ লক্ষ োকা 

দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর ১৬.০২.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকেটির 

উপর েত ২৫-৪-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় প্রকে র্াচাই বাোই কদ টির সভায় আদলাচনা হয়। 

তৎদপ্রদক্ষদত ব াে ৩০৮১.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় জুলাই ২০১৬ বর্দক জুন ২০১৯ ব য়াদে দডদপদপ পুনে েঠন 

কদর েত ১৯-০৫-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। তৎদপ্রদক্ষদত েত 

২০.০৭.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় সাংদিি দডদপদপ’র উপর র্াচাই বাোই কদ টির সভা অনুদষ্ঠত হদয়দে। 

বস ব াতাদবক দডদপদপ পুনে েঠন করা হদে। প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব 

অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায় অন্তভু েি আদে। 

 

১১.৩  তাঁত পদল্ল স্থাপনীঃ 

 

েদরদ্র ও প্রাদন্তক তাঁদতদেরদক পুনব োসদনর লদক্ষু তাঁদত পদরবারদক আবাস-কা -কারখানা স্থাপদনর জন্য জদ র লে 

বরাদ্দ করা, তাঁতবস্ত্রদক জনদপ্রয় এবাং তাঁদতদের উৎপাদেত বস্ত্র দবপণদনর সুদবিাদর্ ে প্রেশ েনী কা  দবক্রয় বকে স্থাপন 

করা, উন্নত পদরদবশ সৃদির লদক্ষু বসখাদন স্কুল, কদলজ,  সদজে, রাস্তা, বখলার  াঠসহ প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদ া 

দন োণ করা, তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর সম্প্রাসারণমূলক বসবা প্রোদনর  ােদ  আত্মক েসাংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি এবাং 

জীবনর্াত্রার  ান উন্নত করার লদক্ষু ১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় আদলাচু প্রকেটি গ্রহদণর প্রস্তাব করা 

হদয়দে। দডদপদপ র্াচাই বাোই কদ টির এক সভা আো ী ০৩.০৮.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় অনুদষ্ঠত 

হদব।  উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায় 

অন্তভু েি আদে। 



 

 

 

 

 

১১.৪  বাাংলাদেদশর বসানালী ঐদতহু  সদলন সুতা ও কাপড় ততদরর প্রযুদি পুনরুিার শীি েক েদবিণা ক েসূদচ 

 (১  পর্ োয়): 

 

 সদলন প্রযুদি পুনরুিাদরর লদক্ষু ব্যাপক েদবিণা কার্ েক্র  পদরচালনা করা,  সদলন কাপদড়র নমুনা সাংগ্রহ এবাং 

নমুনা হদত  সদলন সুতার DNA দসদকাদয়ন্স সনািকরণ,  সদলদনর সুতা ততদরর “ফুটি কাপ োস”  বাাংলাদেদশর 

বকান অঞ্চদল আদে দকনা তা) অনুসন্ধান করা, “ফুটি কাপ োস” উদদ্ভদের DNA এর সাদর্  সদলন কাপদড়র DNA 

এনালাইদসস কদর কাদিত ভুারাইটি সনািকরণ এবাং  সদলন কাপড় ততদরর উপদর্াদে “ফুটি কাপ োস” তুলার জাত 

পাওয়া না বেদল স জাতীয় তুলার জা ে-লাজ  সাংগ্রহ করার লদক্ষু ১,২৫০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় আদলাচু 

প্রকেটি গ্রহদণর প্রস্তাব করা হদয়দে।           গ  ২০.০৭.২০১৬      খ    ও                       

            এ                 ।                                গ         জ     । উদল্লখ্য, 

প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায়  অন্তভু েি আদে। 

 

১১.৫  পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার উপজাতীয় তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য প্রদশক্ষণ বকে,  

 প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ দবতরণ ক েসূদচীঃ 

 

পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার বান্দরবান, খােড়ােদড় ও রাঙ্গা াটি বজলাসমূদহর েদরদ্র উপজাতীয় তাঁদতদের বপশােত 

েক্ষতা উন্নয়ন, তাদের উৎপাদেত বদস্ত্রর গুণেত  ান উন্নয়দনর লদক্ষু পাব েতু বজলাসমূদহর উপজাতীয় তাঁদতদের জন্য 

প্রদশক্ষণ বকে স্থাপন করা, প্রদত বেদর ১১,২০০ জন উপজাতীয় তাঁদতদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা, পাব েতু এলাকার 

তাঁদতদের োদরদ্য দবদ াচন ও আর্ েসা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষু প্রকেটি গ্রহদণর প্রস্তাব করা হদয়দে। উদল্লখ্য, 

প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায়  অন্তভু েি আদে। 

 

১১.৬  তাঁত দশদের আধ্যদনকায়ন, অচালু তাঁত চালুকরণ এবাং তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়নীঃ 

 

বেদশর েদরদ্র ও প্রাদন্তক তাঁদতদেরদক চলদত মূলিন সরবরাহ করা, অচল তাঁতদক সচল করা, র্া তাঁদতদের উৎপােন 

ও আয়দক বি েন কদর, আত্মক েসাংস্থাদনর  ােদ  আর্ েসা াদজক ও জীবনর্াত্রার  ান উন্নত করা, তাঁদতর 

আধ্যদনকায়দনর  ােদ  অদিক পদর াদণ গুণেত  ানসিন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপােন করা র্া প্রদতদর্াদেতামূলক বাজাদর 

টিদক র্াকার লদক্ষু ৩০,০০০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় আদলাচু প্রকেটির দডদপদপ পুনে েঠন করা হদে। প্রকেটি 

২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায় অন্তভু েি আদে। 

 

১১.৭   দ রপুদরর জদ দত বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে ক দলক্স স্থাপনীঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের প্রিান কার্ োলদয়র জন্য অদফ্স ভবন দন োণ, ববাদড ের ক েরত ক েকতো/ক েচারীদের আবাসন 

সাংকে দনরসদনর লদক্ষু আবাদসক ভবন দন োণ, উন্নত পদরদবশ সৃদির লদক্ষু প্রদয়াজনীয় অন্যান্য অবকাঠাদ া দন োণ, 

        জ                     তাঁত দশে তর্া তাঁদতদের উন্নয়দনর লদক্ষু দবদভন্ন সুদর্াে সুদবিা প্রোন এবাং 

তাঁদের জীবনর্াত্রার  ান উন্নয়দনর লদক্ষু প্রকেটি গ্রহদণর                     জ               । উদল্লখ্য, 

প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায়  অন্তভু েি আদে। 

 

১১.৮  তাঁত বস্ত্র বহুমুখীকরণ ও েদবিণা কার্ েক্র ীঃ 

 

পদরবদতেত বক্রতা চাদহোর সাদর্ সা িস্য বরদখ তবদচত্র য় তাঁতজাত পে উৎপােন করা, আধ্যদনক দডজাইন ও ফ্ুাশন 

বেন্ড চালু কদর বন্ধ হদয় র্াওয়া তাঁতগুদলা চালু করা, উন্নত দডজাইন ও প্রযুদিেত উন্নয়দনর  ােদ  বেশীয় ও 

আন্তজোদতক বাজাদরর চাদহো পূরণ করা, তাঁতজাত পে বহুমুখীকরদণ লােসই প্রযুদির প্রবতেন করা এবাং গ্রাদ ণ 

ববকার যুবক ও যুব  দহলাদের আত্মক েসাংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি করার লদক্ষু ১,৫০০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় 

আদলাচু প্রকেটির দডদপদপ পুনে েঠন করা হদয়দে। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর এদডদপ’বত 

বরাদ্দদবহীনভাদব অননুদ াদেত নতুন প্রকে তাদলকায়  অন্তভু েি আদে। 

 



 

 

 

 

 

১২।  তাঁত শু াদর ২০১৬: 

 

১২.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক বাাংলাদেশ পদরসাংখ্যান বুুদরা’র  ােদ  ২০০৩ সাদল সব েদশি তাঁত শু াদর 

অনুদষ্ঠত হদয়দে। এই লদক্ষু ব াে ৬৪০.৬৪ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় তাঁত শু াদর ২০১৬ এর দপদপএনদব প্রণয়ন 

কদর বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। পরবতীদত প্রিান ন্ত্রীর কার্ োলদয়র মুখ্য সদচব  দহােদয়র 

সভাপদতদত্ব বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র কার্ েক্র  পর্ োদলাচনা সাংক্রান্ত সভায় তাঁত শু াদর-২০১৬ পদরচালনা সাংক্রান্ত 

ক েসূদচটি প্রকে আকাদর দনি োদরত দডদপদপ ফ্রম্যাদে প্রদক্রয়াকরদণর দসিান্ত গৃহীত হয়। বস অনুসাদর ২০১৬ সাদলর 

 দে তাঁত শু াদর প্রণয়ন ও পদরচালনার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ০৪.০২.২০১৬ তাদরদখ বাাংলাদেশ 

পদরসাংখ্যান বুুদরা-বক অনুদরাি করা হদয়দে। বাাংলাদেশ পদরসাংখ্যান বুুদরা বর্দক জানা বেদে তাঁত শু াদর’র 

দডদপদপ দবদবএস কর্তেক প্রণয়ন কদর পদরকেনা কদ শদন বপ্ররণ করা হদয়দে। 

 

১২.২ বেদশর দবদ্য ান তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষু সরকাদর দকাংবা ববসরকাদর পর্ োদয় 

বর্দকান পেদক্ষপ গ্রহণ, প্রকে গ্রহণ, এসাংক্রান্ত বর্দকান প্রাক্কলন ততদর, েদবিণা, তাঁদতদের উন্নয়ন ইতুাদে কার্ েক্র  

গ্রহদণর বক্ষদত্র তাঁত শু াদর অতুন্ত প্রদয়াজন। বেদশ দবদ্য ান তাঁত সাংখ্যা (চালু ও চালু বনই এ ন তাঁত), তাঁত দশদে 

দনদয়াদজত বলাক সাংখ্যা, প্রকার দভদত্তক ব াে উৎপােন, কাউন্ট দভদত্তক সুতার চাদহো, তাঁদতদের দবদ্য ান স স্যা, 

উৎপােন উপকরণ তর্া সুতা, রাং, রসায়ন, খুচরা র্ন্ত্রাাংশ, কার্ েকরী মূলিন, দবপণন ব্যবস্থা, তাঁত দশদের ভদবষ্যত 

সম্ভাবনা, সদব োপদর জাতীয় অর্ েনীদতদত এ দশদের অবোন ইতুাদে সিদকে সঠিক তথ্যাদে পাওয়া র্াদব। এসব তথ্য 

তাঁত দশদের উন্নয়দন সঠিক নীদত দনি োরণ ও প্রকে/ক েসূদচ প্রণয়দন সহায়ক হদব। র্ার ফ্দল বেশব্যাপী তাঁত শু াদর 

পদরচালনা করা অপদরহার্ ে। তাঁত শু াদরর  ােদ ই তাঁত দশদের র্াবতীয় তথ্যাদে সাংগ্রহ করা সম্ভব হদব। 

 

১৩।   াননীয় প্রিান ন্ত্রীর দনদে েশনাীঃ 

 

১৩.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের অদফ্স ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা দন োণীঃ 

 

১৩.১.১  দবেত ১২.১০.২০১৪ তাদরদখ  াননীয় প্রিান ন্ত্রী বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালয় পদরেশ েনকাদল দনদম্নাি দনদে েশনা 

প্রোন কদরনীঃ 
 

“দ রপুদরর জদ  তাঁত ববাদড ের অদফ্স ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা দন োদণর কাদজ ব্যবহার করা বর্দত পাদর” 
 

১৩.১.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দ রপুদরর জদ দত অববিভাদব বসবাসকৃত বদস্তবাদসদের উদেে না করার দবিদয় 

 হা ান্য হাইদকাদে ে জবনক হাদসনা ববে  োং কর্তেক দরে নাং ৫৬৭/২০০৩  া লা োদয়র কদরন।  া লাটি 

পদরচালনার জন্য বাতাঁদবা কর্তেক জনাব ব াীঃ ব াখদলছুর রহ ান-বক ২২.০৪.২০১৫ তাদরদখ দনদয়াে বেয়া হদয়দে। 

বদণ েত  া লায় বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে েত ০৬.০৫.২০১৫ তাদরদখ পক্ষভুি হয়।  

 

1৩.1.3  প্রকে এলাকার ৪০ একর জদ র  দে ৩.০০ একর জায়ো জাতীয় গৃহায়ন কর্তেপক্ষ কর্তেক বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাড েদক বুদঝদয় বেয়া হদয়দে এবাং েত ১৯.০৮.২০১৫ তাদরদখ জাতীয় গৃহায়ণ কর্তেপক্ষ কর্তেক বাতাঁদবাদক wjজ wWড 

বরদজদেশন কদর বেয়া হদয়দে র্ার েদলল নাং-৬৫১৯। 

 

1৩.1.4  অবদশি ৩৭ একর জদ  প্রাদপ্তর লদক্ষু তাঁত ববাড ে এবাং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তেপক্ষ  া লাটি দনষ্পদত্তর জন্য 

বর্ৌর্ভাদব কাজ করদে। ইদতা দে ববনারদস শাদড় প্রস্তুতকারী তাঁদতদের ববনারদস পদল্ল, ভািাণদেক, কাফ্রুল, ঢাকা 

হদত ঢাকার বাইদর পুনব োসন এর নাদ  উদেদের দবরুদি ববনারদস তাঁদতদের পদক্ষ জবনক আীঃ  ান্নান োং সহ ৮০ জন 

তাঁদত  হা ান্য আোলদত দরে দপটিশন নাং ১০০৭৭/২০১৫  া লা োদয়র কদরন। উি  া লার আদজেদত উদল্লখ করা 

হদয়দে বর্, দপটিশনারেণ ৬৫ বের পূব ে হদত প্রকে এলাকায় বসবাস কদর আসদেন, তাঁদের পুনব োসদনর জন্য সরকার 

জদ  অদিগ্রহণ কদরদে, প্রকে গ্রহণ কদরদে, লে বরাদ্দ বেয়ার জন্য তাদের দনকে হদত আদবেদনর সাদর্ জা ানত 

দহদসদব ১০,০০০/- (েশ হাজার) োকা কদর জ া গ্রহণ কদরদে, দবদভন্ন স য় সরকার তাদের লে প্রোদনর প্রদতশ্রুদত 

দেদয়দে। এরূপ অবস্থায় উি প্রকে এলাকায় লে বরাদ্দ না দেদয় তাদের ঢাকার বাইদর  প্রকে গ্রহণ কদর বা স্থানান্তর 

কদর তাঁদতদের পুনব োসন করার সরকাদর দসিাদন্তর দবরুদি আোলদত এ  া লা োদয়র করা হয়।  

 



 

 

 

 

১৩.১.৫  উভয় পদক্ষর শুনাদন বশদি রুল্স দনষ্পদত্ত না হওয়া পর্ েন্ত  হা ান্য হাইদকাে ে েত ১৭.০৯.২০১৫ তাদরখ হদত 

৬ (েয়)  াদসর জন্য possession & position এর উপদর দস্থদত অবস্থা বজায় রাখার (Status quo) আদেশ 

প্রোন কদরন। 

 

১৩.১.৬                     আ  জ                                                । আ  জ     

                   জ        এ                       আ  ,       ও                    

            জ     ও                              ।      ও                        

 জ                                । এ                  জ      এ          গ    গ          । 

জ                                    ও জ      জ       জ               এ            

    গ           ।            এ                                   ।  

 

        জ                                               জ                    এ  জ  

গ  ১৬.০৭.২০১৬     খ গ                        । গ  ১৯.০৭.২০১৬      খ                    

                                            ও         জ                                ।    

                        জ        এ    জ     । 

 

১৩.২  তাঁত পদল্ল স্থাপনীঃ 

 

১৩.২.১   েণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর  াননীয় প্রিান ন্ত্রী েত ১২-১০-২০১৪ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালয় 

পদরেশ েনকাদল ঢাকার বাইদর তাঁত পদল্ল স্থাপদনর দনদে েশনা প্রোন কদরন। 

 

১৩.২.২   াননীয় প্রিান ন্ত্রীর উদল্লদখত দনদে েশনার বপ্রদক্ষদত তাঁত দশে তর্া তাঁদতদের সাদব েক উন্নয়ন ও দবকাদশর 

লদক্ষু ঢাকার বাইদর বখালাদ লা পদরদবদশ েদরদ্র/প্রাদন্তক তাঁদতদেরদক পুনব োসদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর দনদ ত্ত ব াে 

১৪৬৩৩৫.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর েত ০৩-০১-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় 

বপ্ররণ করা হয়।  

 

১৩.২.৩  উদল্লখ্য, েত ০৫-১২-২০১৫ তাদরদখ  াননীয় প্রদত ন্ত্রী, বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালয়, দশবচর উপদজলার  াননীয় 

সাংসে সেস্য এবাং জাদজরা উপদজলার সাংসে সেস্য  দহােয় পদরেশ েন কদরন। পরবতীদত েত ২৬-০১-২০১৬ 

তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় অনুদষ্ঠত আদলাচনা সভায় দডদপদপদত দকছু সাংদশািন কদর পুনরায় বপ্ররণ করার জন্য 

ব ৌদখকভাদব দনদে েশ প্রোন করা হয়। ইদতা দে প্রকেটির উপর েত ৩০-০৫-২০১৬ তাদরদখ দবভােীয়ভাদব এবাং 

পরবতীদত ০৭-০৬-২০১৬ তাদরদখ বেক বহাল্ডারদের দনদয় বাতাঁদবাদত আদলাচনা সভা অনুদষ্ঠত হয়। উি সভার 

দসিান্ত অনুসাদর দকছু নতুন অঙ্গ সাংদর্াজন পূব েক ব াে ১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন 

কদর েত ২৩-০৬-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। তৎদপ্রদক্ষদত ০৩.০৮.২০১৬ তাদরদখ 

 ন্ত্রণালদয় আদলাচু প্রকদের উপর র্াচাই কদ টির সভা অনুদষ্ঠত হদয়দে। 

 

১৩.৩  ঐদতহুবাহী  সদলন সুতা ততদরর প্রযুদি পুনরুিারীঃ 

 

১৩.৩.১  েত ১২-১০-২০১৪ তাদরখ  াননীয় প্রিান ন্ত্রী বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালয় পদরেশ েন কাদল দনদম্নাি দনদে েশনা 

প্রোন কদরনীঃ 

“বস্ত্রদশদে বাাংলাদেদশ বসানালী ঐদতহু রদয়দে। বকান্ বকান্ এলাকায়  সদলদনর সুতা ততরী হদতা তা 

বজদন বস প্রযুদি পুনরুিাদরর উদদ্যাে গ্রহদণর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরন” 

 

১৩.৩.২   উি দনদে েশনার বপ্রদক্ষদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক ১টি দপদপএনদব প্রস্তুত কদর  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা 

হয়। পরবতীদত  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর কার্ োলদয়র মুখ্যসদচব  দহােদয়র সভাপদতদত্ব অনুদষ্ঠত সভায় প্রকে আকাদর 

দনি োদরত ফ্রদ দে প্রদক্রয়াকরদণর জন্য দনদে েশনা প্রোন করা হয়।  সদলন প্রযুদি পুনরুিাদরর লদক্ষু রাজশাহী 

দবশ্বদবদ্যালয়, বাাংলাদেশ বেক্সোইল দবশ্বদবদ্যালয়, বাাংলাদেশ বেক্সোইল দ ল্স করদপাদরশন, তুলা উন্নয়ন ববাড ে এবাং 

বাতাঁদবা’র বচয়ারম্যান  দহােয়দক আহ্বায়ক কদর একটি দবদশিজ্ঞ কদ টি েঠন করা হদয়দে। ব াে ৮৬৪.০০ লক্ষ 

োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ প্রণয়ন কদর েত ০৩-০১-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হয়।  

 



 

 

 

 

 

১৩.৩.৩   পরবতীদত েত ২৬-০১-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় অনুদষ্ঠত পর্ োদলাচনা সভায় দডদপদপ 

পুনে েঠদনর দনদে েশনা প্রোন করা হয়। বস আদলাদক ব াে ৭১৮.০০ লক্ষ োকা দবদনদয়াে ব্যদয় দডদপদপ পুনে েঠন কদর 

েত ২২-৩-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকেটির উপর েত ২৫-০৪-২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র 

ও পাে  ন্ত্রণালদয় প্রকে র্াচাই বাোই কদ টির সভা অনুদষ্ঠত হদয়দে। বস অনুর্ায়ী ব াে ১,২৫০.০০ লক্ষ োকা 

দবদনদয়াে ব্যদয় আদলাচু দডদপদপ পুনে েঠদনর কাজ চল ান রদয়দে, র্া শীঘ্রই বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদব। 

 

১৪।  দডদজোল কার্ েক্র ীঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ে ব াে ৪০ টি কদিউোর রদয়দে। সবগুদলা কদিউোদরই ইন্টারদনে ও ল্যান (LAN) সুদবিা 

রদয়দে। www.bhb.gov.bd দশদরানাদ  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের একটি ডাইনাদ ক ওদয়ব বপাে োল রদয়দে। 

বপাে োলটিদক সমৃি করার জন্য প্রদয়াজনীয় কনদেন্ট আপদলাদডর কার্ েক্র  চল ান রদয়দে। ফ্ুাশন দডজাইন প্রকদের 

কদিউোর এবাং প্রিান কার্ োলদয়র বডদকাদরশন কাদজর ঠিকাোদর প্রদতষ্ঠান দনদয়াে কার্ েক্র  e-GP দসদেদ র 

 ােদ  শীঘ্রই বাতাঁদবাদত ইদেন্ডার আহবান করা হদব। তাোড়া বাতাঁদবা’র সকল প্রর্  বেদণর ক েকতোর নাদ  

দনজস্ব বডাদ ইন ই-ব ইল আইদড ততদর এবাং েদবসহ তথ্যাদে ওদয়ব বপাে োদল সদন্নদবশ করা হদয়দে। অনলাইন বসবা 

চালুকরদণর দনদ দত্ত প্রার্দ কভাদব বগুড়া বজলার কাহালু ও পাবনা বজলার সাঁদর্য়া ববদসক বসন্টাদরর আওতািীন 

এলাকার তাঁদতদের ঋণ দবতরণ ও আোয় সাংক্রান্ত ডাোদবস ততদর কদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দনজস্ব ওদয়ব 

বপাে োদল সদন্নদবশ করা এবাং বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দবদভন্ন কার্ েক্রদ র  দে একটি বসবা সহজীকরদণর  ােদ  

তাঁত পে উৎপােদনর উপকরদণর মূল্য, প্রাদপ্তস্থান ও তাঁত পদের বাজার এবাং তাঁদতদের দবদভন্ন দজজ্ঞাসার উত্তর 

ব াবাইদলর দনদে েি নম্বদর এসএ এস এর  ােদ  প্রোন করার কার্ েক্র  প্রদক্রয়ািীন আদে। 

 

১৫।  রাজস্ব বাদজে বরাদ্দ ও ব্যয়ীঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ে ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর সাংদশাদিত রাজস্ব বাদজদের অনুকূদল ২,২৫৬.৮৬০ লক্ষ োকা বরাদ্দ 

রাখা হদয়দে। উি অর্ ে বেদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দনজস্ব আয় ৫.১১ লক্ষ োকাসহ ব াে বরাদ্দ ২,২৬১.৯৭ লক্ষ 

োকা। জুলাই ২০১৬  াদস ব্যয় হদয়দে ১০০.৫১৭৭৯ লক্ষ োকা, র্া ব াে বরাদদ্দর ৪.৪৪%। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত 

তথ্যাবদল প্রদতদবেদনর সারদণ- ৭ এ বেয়া হদলা। 

 

১৬।  অদডে আপদত্ত সাংক্রান্ত তথ্যীঃ 
 

১৬.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের প্রিান কার্ োলয়সহ বাতাঁদবা’র দবদভন্ন প্রদতষ্ঠান/বকদে ১৯৮২-৮৪ হদত জুন ২০১৬ 

পর্ েন্ত স দয় ক্র পুদিত ১৪,৭৭৬.৭০ লক্ষ োকার ব াে ২০৩ টি বাদণদজুক অদডে আপদত্ত দেল। জুলাই ২০১৬  াদস 

০৩ টি আপদত্ত দনষ্পদত্ত হদয়দে, তাদত জদড়ত োকার পদর াণ ১১৭.৪৭ লক্ষ। জুলাই ২০১৬ পর্ েন্ত স দয় ক্র পুদিত 

১৪৬৫৯.২৩ লক্ষ োকার ২০০ টি (সািারণ ৯৮ টি, অদগ্র  ৯৮ টি ও সাংকলন ০৪ টি) অদডে আপদত্ত রদয়দে। 

 

১৬.২   ০২ টি সািারণ অনুদেদের পুনীঃ জবাব অদডে অদিেপ্তদর বপ্ররণ করা হদয়দে। ৪ টি সাংকলনভুি আপদত্তর 

 দে ০৩ টি অদডে অদিেপ্তদর বপদন্ডাং আদে, ০১ টি আপদত্ত দনষ্পদত্তর কার্ েক্র  চলদে। তাোড়া ২৫ টি সািারণ ও ৪১ 

টি অদগ্র  অনুদেদের পুনীঃজবাব োদনর জন্য ববাদড ের সাংদিি দবভাে/শাখাদক পত্র বেয়া হদয়দে। দদ্ব-পক্ষীয় ও দত্র-

পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠাদনর উদদ্যাে এবাং  ন্ত্রণালয় ও দনরীক্ষা অদিেপ্তদরর চাদহো/দনদে েশ ত পুনীঃজবাব প্রোদনর কাজ 

চলদে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাবদল দনদম্ন বেয়া হদলাীঃ 

 

স য়কাল পূব েবতী  াদসর অদডে 

আপদত্তর বজর 

নতুন উত্থাদপত 

আপদত্তর 

সাংখ্যা 

জদড়ত 

োকা 

দনস্পদত্তকৃত 

আপদত্তর 

সাংখ্যা 

জদড়ত 

োকা 

জুন  াদসর 

ক্র পুদিত 

আপদত্তর সাংখ্যা 

জদড়ত োকা  ন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৯৮২-৮৪ 

হদত জুলাই 

২০১৬ পর্ েন্ত 

২০৩ ১৪৭৭৬.৭০ - - ০৩ ১১৭.৪৭ ২০০ ১৪৬৫৯.২৩  
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১৭।  ভদবষ্যত পদরকেনাীঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক ভদবষ্যত পদরকেনার  দে (১) তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষু চলদত 

মূলিন সরবরাহ, অচালু তাঁত চালু করা এবাং তাঁদতর আধ্যদনকায়ন; (২) ঢাকাস্থ দ রপুদরর জদ দত বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাড ে ক দলক্স স্থাপন; (৩) পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার উপজাতীয় তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য 

প্রদশক্ষণ বকে, প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ দবতরণ ক েসূদচ; (৪) হুান্ডলু  বপ্রাডাক্ট 

ডাইভারদসদফ্দকশন, (৫)      ,      (     ) ও                                      সাংক্রান্ত 

প্রকেসমূহ গ্রহদণর পেদক্ষপ বনয়া হদয়দে। দনদম্ন প্রকেগুদলার সাংদক্ষপ্ত দববরণ বেয়া হদলাীঃ 

 

১৭.১   প্রকদের না ীঃ তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষু চলদত মূলিন সরবরাহ, অচালু তাঁত চালু  

        করা এবাং তাঁদতর আধ্যদনকায়ন 

 

প্রকদের উদদ্দশ্যীঃ 

 

(ক) বেদশর েদরদ্র ও প্রাদন্তক তাঁদতদেরদক চলদত মূলিন সরবরাহ করা; 

(খ) অচল তাঁতদক সচল করা, র্া তাঁদতদের উৎপােন ও আয়দক বি েন কদর; 

(ে) আত্মক েসাংস্থাদনর  ােদ  আর্ েসা াদজক ও জীবনর্াত্রার  ান উন্নত করা; 

(ঘ) তাঁদতর আধ্যদনকায়দনর  ােদ  অদিক পদর াদণ গুণেত  ানসিন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপােন করা র্া  

      প্রদতদর্াদেতামূলক বাজাদর টিদক র্াকদত পাদর। 

 

প্রাক্কদলত ব্যয়ীঃ  ২৬১৬০.০০ লক্ষ োকা। 

 

প্রকে এলাকাীঃ স গ্র বাাংলাদেশ। 

 

১৭.২   প্রকদের না ীঃ ঢাকাস্থ দ রপুদরর জদ দত বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে ক দলক্স স্থাপন 

 

প্রকদের উদদ্দশ্যীঃ 

 

(ক) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের প্রিান কার্ োলদয়র জন্য অদফ্স ভবন দন োণ; 

(খ) ববাদড ের ক েরত ক েকতো/ক েচারীদের আবাসন সাংকে দনরসদনর লদক্ষু আবাদসক ভবন দন োণ; 

(ে) উন্নত পদরদবশ সৃদির লদক্ষু প্রদয়াজনীয় অন্যান্য অবকাঠাদ া দন োণ; 

(ঘ) তাঁত দশে তর্া তাঁদতদের উন্নয়দনর লদক্ষু দবদভন্ন সুদর্াে সুদবিা প্রোন ও জীবনর্াত্রার  ান উন্নয়ন। 

 

প্রাক্কদলত ব্যয়ীঃ  ১৫৪০০.০০ লক্ষ োকা। 

 

প্রকে এলাকাীঃ দ রপুর, ঢাকা। 

 

১৭.৩   প্রকদের না ীঃ পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার উপজাতীয় তাঁদতদের আর্ ে-সা াদজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য  

         প্রদশক্ষণ বকে, প্রেশ েনী-কা -দবক্রয় বকে স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ দবতরণ ক েসূদচ 

 

প্রকদের উদদ্দশ্যীঃ 
 

(ক) পাব েতু চট্টগ্রা  এলাকার বান্দরবান, খােড়ােদড় ও রাঙ্গা াটি বজলাসমূদহর েদরদ্র উপজাতীয় তাঁদতদের বপশােত 

েক্ষতা উন্নয়ন, তাদের উৎপাদেত বদস্ত্রর গুণেত  ান উন্নয়দনর লদক্ষু পাব েতু বজলাসমূদহর উপজাতীয় তাঁদতদের জন্য 

প্রদশক্ষণ বকে স্থাপন করা; 

(খ) প্রদত বেদর ১১,২০০ জন উপজাতীয় তাঁদতদক প্রদশক্ষণ প্রোন করা; 

(ে) পাব েতু এলাকার তাঁতীদের োদরদ্য দবদ াচন ও আর্ েসা াদজক অবস্থার উন্নয়ন। 

 

প্রাক্কদলত ব্যয়ীঃ  ১৮৫২.০৪ লক্ষ োকা। 

 

প্রকে এলাকাীঃ (১) বান্দরবান, (২) খােড়ােদড় এবাং (৩) রাঙ্গা াটি।  

 



 

 

 

 

১৭.৪   প্রকদের না ীঃ হুান্ডলু  বপ্রাডাক্ট ডাইভারদসদফ্দকশন 
 

প্রকদের উদদ্দশ্যীঃ 
 

(ক) তবদচত্র য় তাঁতজাত পে উৎপােন করা; 

(খ) আধ্যদনক দডজাইন ও ফ্ুাশন বেন্ড চালু কদর বন্ধ হদয় র্াওয়া তাঁতগুদলা চালু করা; 

(ে) উন্নত দডজাইন ও প্রযুদিেত উন্নয়দনর  ােদ  বেশজ ও বলাবাল  াদকেদের চাদহো পূরণ করা; 

(ঘ) গ্রাদ ণ ববকার যুবক ও যুব  দহলাদের আত্মক েসাংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি করা। 

 

প্রাক্কদলত ব্যয়ীঃ  ৮৪৫.০০ লক্ষ োকা। 
 

প্রকে এলাকাীঃ (১) উল্লাপাড়া, দসরাজেি, (২) শাহজােপুর, দসরাজেি। 

 

১৭.৫   প্রকদের না ীঃ      ,      (     ) ও                                     

 

            

 

( )      ,      (     ) ও                                      ; 

(খ)          ২৪০ জ     -       ০৪ (   )                                ; 

(গ)     খ                               ও এ       খ        গ                । 

 

           ২৫৫০.০০        । 

 

    এ      (১) খ      গ ,      , (২)     ,      , (৩)        ,     । 

 

১৮।   বেকসই উন্নয়ন অভীি (SDGs) 

 

সরকাদরর আো ী ২০১৬ বর্দক ২০৩০ সাল ব য়াদে বাস্তবাদয়তব্য বেকসই উন্নয়ন অভীি (SDGs) এর লক্ষু াত্রার 

সাদর্ সঙ্গদত বরদখ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের Goals, Target, Activities, Performance indicator 

প্রভৃদত দবিয়াদে উদল্লখপূব েক বাতাঁদবা’র SDGs বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত 

তথ্যাদে সারদণ- ৮ এ বেয়া হদলা। 

 

১৯।  বাদি েক ক েসিােন চুদি (APA) 

 

১৯.১  বাাংলাদেশ সরকাদরর দভশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও সুশাসন দনদিত করার লদক্ষু প্রাদতষ্ঠাদনক স্বেতা, 

জবাবদেদহতা, সরকাদর সিদের র্র্ার্র্ ব্যবহার দনদিতকরণ এবাং প্রাদতষ্ঠাদনক েক্ষতা বৃদির দবিদয় দবদভন্ন 

দবভাদের ক েসিােদনর গুণেত ও পদর াণেত মূল্যায়দনর জন্য েত ২০১৪-১৫ অর্ ে বের বর্দক  দন্ত্রপদরিে দবভাে 

ও দবদভন্ন  ন্ত্রণালদয়র সাদর্ সরকার কর্তেক বাদি েক ক েসিােন চুদি স্বাক্ষদরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। এরই 

িারাবাদহকতায় ২৯.০৬.২০১৬ তাদরদখ বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র সাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের (বাতাঁদবা) এবাং 

৩০.০৬.২০১৬ তাদরদখ বাতাঁদবা’র  াঠ পর্ োদয়র বকে/প্রদতষ্ঠাদনর সাদর্ বাতাঁদবা’র ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেদরর 

বাদি েক ক েসিােন চুদি স্বাক্ষদরত হদয়দে। স্বাক্ষদরত চুদিদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের ০৪ টি বকৌশলেত উদদ্দদশ্যর 

লক্ষু াত্রা দনি োরণ করা হদয়দে, র্র্াীঃ (১) তাঁত পদের উৎপােন ও গুণেত  ান বৃদিদত সহায়তাকরণ, (২)  ানব 

সিে উন্নয়ন, (৩) তাঁত বদস্ত্রর বাজার সম্প্রসারদণ সহদর্াদেতা এবাং (৪) উন্নয়ন কার্ েক্র  বজারোরকরণ।  

 

১৯.২  তাঁত পদের উৎপােন ও গুণেত  ান বৃদিদত সহায়তাকরণীঃ  
 

১৯.২.১  বয়নপূব ে ও বয়দনাত্তর কার্ েক্রদ  সহায়তাীঃ তাঁত বস্ত্র উৎপােন বৃদির সহায়তায় বয়নপূব ে বসবা (টুইদিাং) এর 

বাদি েক লক্ষু াত্রা ১৬,০০০ বকদজ সুতা। ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর জুলাই  াদস বকান সুতা উৎপাদেত না হওয়ায় শতকরা 

দহদসদব উৎপােদনর লক্ষু াত্রা অনুর্ায়ী অজেন হয়দন। এোড়া বয়দনাত্তর বসবার  ােদ  তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর বাদি েক 

লক্ষু াত্রা ৩.৫০ বকাটি েজ এর দবপরীদত ২০১৬-১৭ অর্ ে বেদর জুলাই  াদস প্রকৃত উৎপাদেত তাঁত বদস্ত্রর পদর াণ 

০.৩৪ বকাটি েজ। শতকরা দহদসদব উৎপােদনর লক্ষু াত্রা অনুর্ায়ী অজেন ৯.৭১%। 



 

 

 

 

 

১৯.২.২  ক্ষুদ্রঋণ দবতরণ ও আোয়ীঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক চল ান ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রদ র আওতায় ঋণ দবতরদণ 

২০১৬-১৭ অর্ ে বেদরর লক্ষু াত্রা ১০০০ জন সুদবিাদভােীর দবপরীদত জুলাই  াদস বকান তাঁদতদক ঋণ সুদবিা প্রোন 

না করায় শতকরা দহদসদব ঋণ প্রাপ্ত সুদবিাদভােী বৃদির বক্ষদত্র বকান অজেন     । এোড়া আোয়কৃত ঋদণর বাদি েক 

লক্ষু াত্রা ২৪০.০০ লক্ষ োকার দবপরীদত ২২.৭২ লক্ষ োকা আোয় করা হদয়দে। শতকরা দহদসদব ঋণ আোদয়র 

বক্ষদত্র অজেন ৯.৪৬%। 

 

১৯.৩   ানব সিে উন্নয়নীঃ  

 

১৯.৩.১  দনব োদচত তাঁদতদের প্রদশক্ষণীঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের প্রদশক্ষণ বকেসমূদহর  ােদ  দনব োদচত তাঁদতদের 

দবদভন্ন বকাদস ে প্রদশক্ষণ প্রোদনর বাদি েক লক্ষু াত্রা ৪০০ জদনর দবপরীদত জুলাই  াদস      তাঁদতদক প্রদশক্ষণ প্রোন 

না করায় শতকরা দহদসদব প্রদশক্ষণ প্রোদনর বক্ষদত্র বকান অজেন     ।  

 

১৯.৩.২  কাদরেদর দশক্ষা (দডদলা া-ইন-বেক্সোইল ইদিদনয়াদরাং পরীক্ষায় উত্তীণ ে দশক্ষার্ী): বাদি েক ক েসিােন চুদি 

২০১৬-২০১৭ অনুর্ায়ী দডদলা া-ইন-বেক্সোইল ইদিদনয়াদরাং পরীক্ষায় উত্তীণ ে দশক্ষার্ীর লক্ষু াত্রা ৮০ জন। ২০১২-

২০১৩ দশক্ষাবদি ে অেয়নরত দশক্ষার্ীর সাংখ্যা ৮০ জন। আদলাচু বকাদস ের ফ্াইনাল পরীক্ষা অনুদষ্ঠত হয়দন।  

 

১৯.৩.৩  বাতাঁদবা’র ক েকতো-ক েচারীদের প্রদশক্ষণীঃ বাতাঁদবা’র ক েকতো-ক েচারীদের বাদি েক প্রদশক্ষণ লক্ষু াত্রা 

৮০ জদনর দবপরীদত জুলাই  াদস বকান প্রদশক্ষণ প্রোন না করায় শতকরা দহদসদব ক েকতো-ক েচারীদের প্রদশক্ষদণর 

বক্ষদত্র বকান অজেন     । 

 

১৯.৪  তাঁত বদস্ত্রর বাজার সম্প্রসারদণ সহদর্াদেতাীঃ  

 

১৯.৪.১  তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাদন সনে প্রোনীঃ তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাদন সনে প্রোদনর বক্ষদত্র বাদি েক লক্ষু াত্রা চাদহোর 

দবপরীদত জুলাই  াদস প্রাপ্ত ব াে ৪৭ টি আদবেনপদত্রর অনূকূদল ৪৭ টি সনেপত্র ইসুু করা হদয়দে। অজেদনর হার 

১০০%। 

 

১৯.৪.২  বেক বহাল্ডারদের সাদর্ সভার  ােদ  বস্ত্র ব্যবসার সহদর্াদেতাীঃ বস্ত্র ব্যবসায় সহদর্াদেতা প্রোদনর অাংশ 

দহদসদব বাতাঁদবা কর্তেক বেক বহাল্ডারদের সাদর্ স দয় স দয়  তদবদন য় সভার আদয়াজন করা হয়। বাদি েক 

লক্ষু াত্রা ১২ টি সভার দবপরীদত জুলাই  াদস ০১ টি সভা অনুদষ্ঠত হদয়দে। অজেদনর হার ৮.৩৩%। 

 

১৯.৪.৩  তাঁত বস্ত্র ব লা আদয়াজনীঃ তাঁত বদস্ত্রর বাজার বৃদিদত সহায়তাকরদণর লদক্ষু বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের 

পৃষ্ঠদপািকতায় তাঁত বস্ত্র ব লার আদয়াজন করা হয়। বাদি েক লক্ষু াত্রা ০৬ টি ব লা আদয়াজদনর দবপরীদত জুলাই 

 াদস ০১ টি তাঁত বস্ত্র ব লার আদয়াজন করা হদয়দে। অজেদনর হার ১৬.৬৬%। 

 

১৯.৪.৪  রপ্তাদনকারকদের সাদর্  তদবদন য় সভাীঃ তাঁত বস্ত্র রপ্তাদন বৃদির জন্য রপ্তাদনকারকদের উৎসাদহত করার 

লদক্ষু বাতাঁদবা কর্তেক স দয় স দয়  তদবদন য় সভার আদয়াজন করা হয়। বাদি েক লক্ষু াত্রা ০৪ টি  তদবদন য় 

সভার দবপরীদত জুলাই  াদস       তদবদন য় সভা অনুদষ্ঠত হয়দন। 

 

১৯.৫  উন্নয়ন কার্ েক্র  বজারোরকরণীঃ  

 

চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক বাস্তবায়নািীন (ক) “১টি ফ্ুাশন দডজাইন বেদনাং 

ইনদেটিউে, ৩টি প্রদশক্ষণ উপদকে”, (খ) “তাঁত অধ্যুদিত এলাকায় ৩টি সাদভ েস বসন্টার স্থাপন” এবাং (ে) “১টি বস্ত্র 

প্রদক্রয়াকরণ বকদের দবএ আরইকরণ” শীি েক প্রকে দতনটি বাস্তবায়দন বাদজে ব্যদয়র বাদি েক লক্ষু াত্রা ৯৫% এর 

দবপরীদত জুলাই  াদস বকান ব্যয়     । 

 

বাদি েক ক েসিােন চুদিদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের বকৌশলেত উদদ্দশ্য, অগ্রাদিকার, কার্ েক্র , 

ক েসিােন সূচক এবাং লক্ষু াত্রাসমূহ বাদি েক ক েসিােদনর দনি োদরত েদকর বসকশন-৩ এ র্র্ার্র্ভাদব সদন্নদবশ 

করা হদয়দে, র্া সারদণ- ৯ এ বেয়া হদলা। 

 

 



 

 

 

 

 

২০।  নােদরক বসবা প্রোন প্রদতশ্রুদত (Citizen Charter) 

 

বেদশর তাঁত দশদের দবকাদশর লদক্ষু তাঁদতদের বসবা প্রোদনর দনদ ত্ত বস্ত্র ও পাে  ন্ত্রণালদয়র দনদে েশনা অনুর্ায়ী 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক নােদরক বসবা প্রোন প্রদতশ্রুদত (Citizen Charter) প্রস্তুত করা হদয়দে। প্রিান 

কার্ োলয়সহ  াঠপর্ োদয়র সকল প্রদতষ্ঠাদন তা প্রেশ েদনর ব্যবস্থা করা হদয়দে। বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কর্তেক তাঁদত ও 

তাঁত পে রপ্তাদনকারক এবাং তাঁত দশে সাংদিি ব্যদিবে েদক দনদম্নাি বসবাসমূহ প্রোন করা হয়ীঃ 

 

(১) হস্তচাদলত তাঁদত উৎপাদেত পে সা দগ্র দবদেদশ রপ্তাদনর লদক্ষু কাদি অব অদরদজন সনেপত্র প্রোন, (২) বেশীয় 

ও আন্তজোদতক ব লা/প্রেশ েনীদত অাংশগ্রহদণর লদক্ষু বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের দনবদন্ধত তাঁদত সদ দতসমূদহর 

সেস্যবৃন্দদক সাদব েক সহায়তা প্রোন, (৩) তাঁদতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্র , (৪) প্রদশক্ষণ ও একাদডদ ক কার্ েক্র , (৫) 

বয়নপূব ে ও বয়দনাত্তর বসবা প্রোন, (৬) তাঁদত ও তাঁত সিদকেত তথ্য প্রোন ইতুাদে। এ সাংক্রান্ত দবস্তাদরত তথ্যাদে 

সারদণ- ১০ এ বেয়া হদলা। 

 

উপসাংহারীঃ 

 

বাাংলাদেদশর তাঁত দশে একটি অতুন্ত সম্ভাবনা য় দশে। পদরদবশ বান্ধব দবিায় বতে াদন দবশ্বব্যাপী তাঁত বদস্ত্রর 

চাদহো বৃদি বপদয়দে। কাদজই বভািার চাদহো অনুর্ায়ী বস্ত্র সরবরাহ এবাং তাঁদতদের  ানসম্মত বস্ত্র উৎপােন, 

বাজারজাতকরদণ সহায়তা, আদর্ েক সহায়তাসহ দবদভন্ন বসবা প্রোন করা হদয় র্াদক।  

 

 

 

 

 

(দন াই চে পাল) 

m`m¨ (cwit I ev Í̄t) 

‡dvbt 8189306 

E-mail: member.p&i@bhb.gov.bd 
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mviwY- 1  

evsjv‡`k ZuvZ †ev‡W©i ¯’vqx Aby‡gvw`Z c‡`i wecix‡Z eZ©gv‡b Kg©iZ k~b¨ c‡`i weeiYx (RyjvB 2016 ch©šÍ) 

(K) cÖavb Kvh©vjq  

µt 

bs 
c‡`i bvg 

‡MÖW 

bs 

†eZb †¯‹j 

(Rvt †et 

†¯‹t/15 Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 

c` 

c~iYK…Z 

c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qvM/ 

‡cÖl‡Y wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g c~iY 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

1 ‡Pqvig¨vb   ‡MÖW †c 1 1 - - - 

2 m`m¨  H 4 3 1 - 1 

3 mwPe  H 1 1 - - - 

4 cÖavb wnmve iÿK 3 56500-74400 1 1 - - - 

5 cÖavb (cwit I ev Í̄t) 3 H 1 1 - - - 

6 cÖavb (GgB) 3 H 1 - - 1 1 

7 gnve¨e¯’vcK (GmwmAvi) 3 H 1 - 1 - 1 

8 Dc-gnve¨e¯’vcK (GmwmAvi) 4 50000-71200 1 - 1 - 1 

9 Dc-gnve¨e¯’vcK (gv‡K©wUs) 4 H 1 - - 1 1 

10 Dc-gnve¨e¯’vcK (Acv‡ikb) 4 H 1 - - 1 1 

11 Dc cÖavb wnmve iÿK 5 43000-69850 1 1 - - - 

12 Dc cÖavb (A_©) 5 H 1 1 - - - 

13 Dc cÖavb (cwit I ev Í̄t) 5 H 1 1 - - - 

14 Dc cÖavb (GgB) 5 H 1 1 - - - 

15 e¨e¯’vcK (Acv‡ikb) 5 H 1 1 - - - 

16 e¨e¯’vcK (GmwmAvi) 5 H 1 - - 1 1 

17 e¨e¯’vcK (gv‡K©wUs) 5 H 1 - - 1 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 Í̄t) 6 H 2 2 - - - 

21 mnKvix cÖavb (GgB) 6 H 1 - - 1 1 

22 mnKvix cÖavb wnmve iÿK 6 H 1 - - 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 - - - 

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 - - - 

30 mnKvix mwPe 9 H 3 1 1 1 2 

31 Rbms‡hvM Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

32 M‡elYv Kg©KZ©v 9 H 4 2 2 - 2 

33 cwimsL¨vYwe` 9 H 1 1 - - - 

34 g~j¨vqb Kg©KZ©v 9 H 1 - 1 - 1 

35 gv‡K©wUs Awdmvi 9 H 1 1 - - - 

36 KvwiMix Kg©KZ©v 9 H 2 1 1 - 1 

37 gvb wbqš¿Y Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 



-18- 

mviwY- 1 Pjgvb 

 

µt 

bs 
c‡`i bvg 

‡MÖW 

bs 

†eZb †¯‹j 

(Rvt †et 

†¯‹t/15 Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 

c` 

c~iYK…Z 

c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

38 mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi) 9 H 1 1 - - - 

39 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 2 1 - 1 1 

40 µq Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

41 mwgwZ Kg©KZ©v 9 H 2 - 1 1 2 

42 mgšq̂ Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

43 mnKvix mgš̂q Kg©KZ©v 10 16000-38640 3 2 - 1 1 

44 mnKvix fvÛvi Kg©KZ©v 10 H 1 1 - - - 

45 mnKvix wnmve iÿK 10 H 5 4 - 1 1 

     Dc‡gvU Kg©KZ©v =  64 38 9 17 26 

46 mnKvix jvB‡eªwiqvb 11 12500-30230 1 - 1 - 1 

47 D”Pgvb mnKvix 13 11000-26590 10 8 2 - 2 

48 muvU wjwcKvi-Kvg-

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

13 11000-26590 6 3 3 - 3 

49 wnmve mnKvix 13 H 6 4 2 - 2 

50 wbixÿK 13 H 2 2 - - - 

51 ‡Kvlva¨ÿ 13 H 1 - - 1 1 

52 KvwiMix mnKvix 13 H 1 1 - - - 

53 mycvifvBRvi 13 H 1 1 - - - 

54 fvÛvi iÿK 13 H 1 - - 1 1 

55 K¤úvDÛvi-Kvg-

wK¬wbK¨vj GwmU¨v›U 

13 H 1 1 - - - 

56 muvUgy`ªvÿwiK-Kvg-

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

14 10200-24680 7 6 1 - 1 

57 WªvdUm&g¨vb 15 9700-23490 1 1 - - - 

58 Awdm mnKvix-Kvg-

Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

16 9300-22490 20 8 10 2 12 

59 B‡jKwUªwkqvb 16 H 1 1 - - - 

60 Mvox PvjK 16 H 7 5 2 - 2 

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 অফিস সহায়ক 20 8250-20010 18 11 7 - 7 

65 wbivcËv cÖnix 20 H 4 3 1 - 1 

66 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - - 

     Dc‡gvU Kg©Pvix = 93 60 29 4 33 

‡gvU = 157 98 38 21 59 
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mviwY- 1 Pjgvb 

 (L) †ewmK †m›Uvi (30wU) 

µt 

bs 
c‡`i bvg 

‡MÖW 

bs 

†eZb †¯‹j 

(Rvt †et 

†¯‹t/15 Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 

c` 

c~iYK…Z 

c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

1 wjqv‡Ruv Awdmvi 9 22000-53060 26 9 ৫ ১২ 17 

     Dc‡gvU Kg©KZ©v = 26 9 ৫ ১২ 17 

2 wdì mycvifvBRvi 13 11000-26590 87 ৪৭ ৭ ৩৩ ৪০ 

3 Awdm mnKvix-Kvg-

Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

16 9300-22490 11 - 6 5 11 

4 Awdm mnvqK/evZ©vevnK 20 8250-20010 20 17 3 - 3 

     Dc‡gvU Kg©Pvix = 118 64 16 38 54 

              ‡gvU = 144 73 21 50 71 

(M) evsjv‡`k ZuvZ wkÿv I cÖwkÿY BÝwUwUDU, biwms`x   

1 Aa¨ÿ 3 56500-74400 1 1 - - - 

2 wmwbqi Bb÷ªvKUi 6 35500-67010 3 2 - 1 1 

3 Bb÷ªv±i (M‡elYv Kg©KZ©v) 9 22000-53060 4 4 - - - 

4 wWRvBbvi (Bb÷ªv±i) 9 H 2 1 1 - 1 

5 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

Dc‡gvU Kg©KZ©v = 11 9 1 1 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 Mvox PvjK 16 H 3 3 - - - 

11 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 4 4 - - - 

12 Awdm mnvqK 20 H 3 3 - - - 

13 wbivcËv cÖnix 20 H 4 4 - - - 

14 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - - 

Dc‡gvU Kg©Pvix = 25 21 4 - 4 

‡gvU =  36 30 5 1 6 

me©‡gvU (K+L+M) 337 201 64 72 136 
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                                  (          )  

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাশসক প্রশিবেদন 

ককবের নাম ককাবস ের নাম         

কময়াদ 

প্রশিক্ষণার্থীর 

লক্ষযমাত্রা 

(জন) 

     

        

     

             

শুরুর িাশরখ 

           

       িাশরখ 

চলশি        

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা  

     

        

     

              

         

প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা 

সে েবমাট মন্তব্য 

পুরুষ মশিলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

(ক)              

                 

    (          ) 

বুনন ও োজারজািকরণ ১ মাস ২০ - - - - ৩২ টি ৫৭১ ১৬১ ৭৩২  

বুনন ও োজারজািকরণ  ২ মাস ২০ - - - - ৬৯ টি ৭০৫ ৫১২ ১২১৭ 

রংকরণ ও বুনন ২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি ৬৬ ৫৯ ১২৫ 

                                                                                                                           কমাট =  ১৩৪২ ৭৩২ ২০৭৪  

(খ) প্রশিক্ষণ কম েসূশচ 

ও প্রযুশি উন্নয়ন 

(টিশিআইটি), 

নরশসংদী 

১) বুনন ও রংকরণ ৪ মাস ১০ - - - - ০৬ টি ৫৯ ০৮ ৬৭  

২) সুিা রংকরণ ৪ মাস ১০ - - - - ০১ টি ০৮ - ০৮ 

৩) সুিা রংকরণ ২ মাস ২০ - - - - ২৯ টি ৩০৯ ১৮৪ ৪৯৩ 

৪) ডশে ও জযাকাড ে শডজাইবন 

বুনন 

২ মাস ২০ - - - - ১৬ টি ২১৩ ৬০ ২৭৩ 

৫)   .           ১     ২০ - - - - ০২   - ৩৫ ৩৫ 

৬)            ১     ২০ - - - - ০২   - ৪০ ৪০ 

৭            ১     ২০ - - - - ০২   - ৩৪ ৩৪ 

৮) ব্লক ও োটিক শপ্রশটং ২ মাস ২০ - - - - ৩৩ টি  ৩১ ৫৯৯ ৬৩০ 

৯) টাই এন্ড ডাই ২ মাস ২০ - - - - ৩০ টি ২৬২ ২৮৪ ৫৪৬ 

১০) এস এ িাঁবি বুনন ২ মাস ২০ - - - - ২২ টি ২৪২ ১৩০ ৩৭২ 

১১) শিন শপ্রশটং  ২ মাস ২০ - - - - ২০টি ২৬৪ ১০৯ ৩৭৩ 

১২) ব্যয় শনরূিণ ও 

োজারজািকরণ 

২ মাস ২০ - - - - ১৩ টি ১৮৬ ৪৮ ২৩৪ 

১৩) কটক্সটাইল শপ্রশটং ২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি - ১৩১ ১৩১ 

১৪) িাতঁ েবের 

োজারজািকরণ 

২ মাস ২০ - - - - ০৫টি ৪৫ ৩৮ ৮৩  

 কমাট =     ১৬১৯ ১৭০০ ৩৩১৯  

(গ  SETVET               (২০০৯-১০   ২০১১-১২         )    ১৭৩৯ ১৭৩৯  

                            সে েবমাট(ক+খ+গ) =   ২৯৬১ ৪১৭১ ৭১৩২  



-২১- 
 

মাসঃ জুলাই ২০১৬ 

                                                                 সারশণ- ২.২ 

   

নং 

ককাবস ের নাম ককাবস ের 

কময়াদ 

প্রশি ককাবস ে 

ভশিের লক্ষযমাত্রা 

চলশি        

সংখ্যা 

চলশি       

শুরুর িাশরখ 

চলশি       

সমাশির িাশরখ 

চলশি        

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 

সমাি ককাস ে 

সংখ্যা 

                        

    প্রশিক্ষণা  র সংখ্যা 

                        

১।            ১২ শদন ২০ জন - - - - ০১ টি ০৩ ১৭ ২০ 

২। ব্লক ও োটিক শপ্রশটং ১২ শদন ২০ জন - - - - ০১ টি -- ২০ ২০ 

৩।           ১২     ২০ জ  - - - - ০১   ০৬ ১৪ ২০ 

কমাট= ০৯ ৫১ ৬০ 

 

িাঁি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট (        ), নরশসংদীর একাবডশমক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যােশল     সারশণ- ২.৩       

   নং ককাবস ের নাম ককাবস ের কময়াদ শিক্ষােষ ে প্রশিক্ষণার্থীর 

লক্ষযমাত্রা (জন) 

          প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (জন) 

সমাি  

        সংখ্যা 

                    

প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

১ এইচএসশস (কভাবকিনাল) ২ েৎসর - ৪০ - - ২ টি ৭৩ জ  

২ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১০-২০১১ ৪০ ১ - 
০২   

৩৯ জ  

৩ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১১-২০১২ ৪০ ২ ০১ ৪৮ জ  

৪ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১২-২০১৩ ৮০ ৩ ৮০ - 

                       । 
৫ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১৩-২০১৪ ৮০ ৪ ৯২ - 

৬ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১৪-২০১৫ ৮০ ৫ ৯৪ - 

৭ শডবলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ েৎসর ২০১৫-২০১৬ ৮০ ৬ ৯৬ - 

    = ৩৬৩   
 

কেড়া, িােনা প্রশিক্ষণ উিবকবের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাশসক প্রশিবেদন      সারশণ- ২.৪                      
   

নং 

ককাবস ের নাম ককাবস ের 

কময়াদ 

প্রশি ককাবস ে 

ভশিের লক্ষযমাত্রা 

চলশি        

সংখ্যা 

চলশি       

শুরুর িাশরখ 

চলশি       

সমাশির িাশরখ 

চলশি        

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 

সমাি ককাস ে 

সংখ্যা 

                     

          প্রশিক্ষণা  র সংখ্যা 

১। বুনন  ১ মাস ২০ জন - - - - ৯৬ টি ১৭৫৩ জন 

২। রংকরণ  ১ মাস ২০ জন - - - - ৬১ টি ১০৩৩ জন 

৩।               ১     ২০ জ  - - - - ০৩   ৫৪ জ  

৪।                 ১     ২০ জ  - - - - ০৩   ৫৬ জ  

৫। রংকরণ ও বুনন  ২ মাস ২০ জন - - - - ২০ টি ৩৩৬ জন 

৬। কটক্সটাইল শপ্রটিং  ২ মাস ২০ জন - - - - ২২ টি ৩৬৭ জন 

৭। SETVET রংকরণ ও বুনন ককাস ে ২ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি   ৬০ জন 

৮। SETVET               ককাস ে ১     ২০ জ  - - - - ০৩   ৬০ জ  

কমাট= ৩৭১৯ জন 



-২২- 
 

মাসঃ জুলাই ২০১৬ 

                  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যােশল         সারশণ- ২.৫ 

   

নং 

ককাবস ের নাম ককাবস ের 

কময়াদ 

প্রশি ককাবস ে 

ভশিের লক্ষযমাত্রা 

চলশি        

সংখ্যা 

চলশি       

শুরুর িাশরখ 

চলশি       

সমাশির িাশরখ 

চলশি        

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জ ) 

সমাি         

সংখ্যা 

                   ককাস ে 

সমািকারী প্রশিক্ষণার্থীর 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  - - - - ১   ১০ ১০ ২০ 

৪।               ১     ২০ জ  - - - - ১   ১০ ১০ ২০ 

       (খ) = ৫   ৮০ ২০ ১০০ 

        ( +খ) =  ৫৮৬ ১১৪ ৬০০ 
 

 

শসবলট প্রশিক্ষণ ককবের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যােশল       সারশণ- ২.৬ 

   

নং 

ককাবস ের নাম ককাবস ের 

কময়াদ 

প্রশি ককাবস ে 

ভশিের লক্ষযমাত্রা 

চলশি        

সংখ্যা 

চলশি       

শুরুর িাশরখ 

চলশি       

সমাশির িাশরখ 

চলশি        

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জ ) 

সমাি         

সংখ্যা 

                    ককাস ে 

সমািকারী প্রশিক্ষণার্থীর 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  - - - - ১   ০২ ১৮ ২০ 

৪।                ১     ২০ জ  - - - - ১   ১০ ১০ ২০ 

       (গ) = ৫   ৩১ ৬৯ ১০০ 

        ( +খ+গ)  ১৫১ ৮৬৯ ১০২০ 



-২৩ - 

 
েে প্রশক্রয়াকরণ ককে (শসশিশস) মাধেদী, নরশসংদী-এর 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

 
 (ক) সাশভ েস ও আবয়র শেেরণঃ                            সারশণ- ৩.১ 

সাশভ েবসর নাম মাশসক 

উৎিাদন/সাশভ েশসং এর 

িশরমাণ (শমঃ/ ককশজ) 

উৎিাদন/সাশভ েশসং 

িবি আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় ( টাকায় ) 

(কম েকিো/কম েচারী/িাটি েবদর 

কাছ কর্থবক প্রাি) 

কমাট আয় 

(৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কেটাশরং 

শজগার কধালাই ও শিশনশিং 

কজট কধালাই ও শিশনশিং 

কযাবলন্ডাশরং 

িাইবরাএক্সট্রাক্টর 

শপ্রশটং 

১৪,৯৩৮ শমঃ 

৮,০০,২৮৮ শমঃ 

৫,৩৩৮ শমঃ 

৪,৫৭,৭২১ শমঃ 

৮,০৫,৬২৭ শমঃ 

২৬,৪১৮ শমঃ 

১৬,৩৩৬/- 

১৩,১৮,৬৬৫/- 

১২,২৬০/- 

১,৫০,১৭১/- 

৬১,৬৭৩/- 

৭৯,২৫৪/- 

   

কমাট ২১ ১০ ৩৩০     ১৬,৩৮,৩৫৯/-  ১৬,৩৮,৩৫৯/-  

 
(খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 

উৎিাদন ব্যয় 

(টাকায়) 

ওভারবিড ব্যয় 

(টাকায়) 

কমাট ব্যয় 

(টাকায়) 

(১+২) 

আয় ব্যবয়র িার্থ েকয (টাকায়) মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৬ িবি েিেমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩,২৭,০৭০/- ১২,৪৮,২৪২/- ১৫,৭৫,৩১২/- ৬৩,০৪৭/- ৬৩,০৪৭/-  

 
(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো                   জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক 

শভশিক ) 

শনজস্ব আবয় িশরচাশলি ০৩ ৩০ ১০ ৪৩  

 
(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

শিট কসট কেটার ১ ১  -  

ডাইং শজগার ৬ ৬ - -  

৭  -েউল কযাবলন্ডার ১ ১ - -  

কজট ডাইং একটিউে ১ ১ - -  

শসনশজং ১ ১ - -  

িাইবরা-এক্সট্রাক্টর ২ ২ -   

ফ্লাট কেড শিন শপ্রশটং ১ ১ - -  

৮ েউল শসশলন্ডার ডায়ার ১ - ১ -  

 
২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ-- 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ডযাশপং কমশিন ১ ১ - -  

ভাটি েকযাল শিম েয়লার ২ ১ ১ -  

এক্সবিাশজং কমশিন ১ ১ - -  

শডবজল কজনাবরটর ১ - - ১  



 



-২৫- 

 
কিাভারামপুর কটক্সটাইল িযাশসশলটি কসটার 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

 (ক) সাশভ েস ও আবয়র শেেরণঃ                            সারশণ- ৩.২ 
সাশভ েবসর 

নাম 

মাশসক 

উৎিাদন/সাশভ েশসং এর 

িশরমাণ (শমঃ/ককশজ) 

উৎিাদন/সাশভ েশসং 

িবি আয় 

(টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়) 

(কম েকিো/কম েচারী/িাটি েবদর 

কাছ কর্থবক প্রাি) 

কমাট 

আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                         

                               

   ।                       

                           । 

 

(খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 
উৎিাদন ব্যয় 

(টাকায়) 
ওভারবিড ব্যয় 

(টাকায়) 
কমাট ব্যয় 

(টাকায় ) 

(১+২) 

আয় ব্যবয়র িার্থ েকয ( টাকায় )   মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৫ িবি েিেমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪১০/- ১ ১৮ ২৭১ - ১ ১৮ ৬৮১ - (-  ১ ১৮ ৬৮১ - (-  ১ ১৮ ৬৮১ -  
 

(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো                   জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী (শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক শভশিক ) 

িশরচালন ঘাটশি সরকার 

কর্তেক েিন করা িবে । 

- ০৪ জন  - ০৪ জন  

 

(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

িাওয়ার লুম ১৪ - ১৩ ১  

িস্তচাশলি িাঁি ( আধা স্বয়ংশক্রয় ) ৬ - ৬ -  

৫-েউল কযাবলন্ডার ১ - ১ -  

শরং টুইশেং কমশিন ১ - ১ -  

করা টুইশেং কমশিন ( ২০০ টাকু ) ১ - ১ -  

ডােশলং কমশিন ( ২০০ টাকু ) ১ - ১ -  

িযাংক সাইশজং ২ - ১ ১  

শ্লাসার সাইশজং ১ - ১ -  

 

২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভাটি েকযাল ক্রসটিউে েয়লার ১ - ১ -  

িান ে ওয়াশন্ডং মুরাটা ৫ - ৩ ২  

িাইস্পীড কসকিনাল ওয়াশি েং ১ - ১ -  

শচজ ওয়াশন্ডং কমশিন ১ - ১ -  

ককান ওয়াশন্ডং কমশিন ১ - ১ -  

শমল ওয়াশি েং কমশিন ১ - ১ -  

িাপ কমশিন ১ - ১ -  

ক্লর্থ ইন্সবিকিান এন্ড ল্যাশিং কমশিন ১ - ১ -  

ডশে ৬ - ৫ ১  
িাইবরা-এক্সট্রাক্টর ১ - ১   
কপ্রসার ডাইং কমশিন ১ - ১ -  
সাইজ শমশক্সং কমশিন ২ - ১ ১  

কসকিনাল ওয়াশি েং ১ - ১   

 



-২৬- 
 

েশরিাল কটক্সটাইল িযাশসশলটি কসটার 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

 

 (ক) সাশভ েস ও আবয়র শেেরণঃ                            সারশণ- ৩.৩ 
সাশভ েবসর 

নাম 

মাশসক উৎিাদন/ 

সাশভ েশসং এর িশরমাণ 

(শমঃ/ককশজ) 

উৎিাদন/ 

সাশভ েশসং িবি 

আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়) 

(কম েকিো/কম েচারী/ 

িাটি েবদর কাছ কর্থবক প্রাি) 

কমাট আয় 

(৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                        

                                  । 

                                 

                । 

 
 (খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 

উৎিাদন ব্যয় 

(টাকায়) 
ওভারবিড ব্যয় 

(টাকায়) 
কমাট ব্যয় (টাকায়) 

(১+২) 

আয় ব্যাবয়র িার্থ েকয (টাকায়) মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৫ িবি েিেমান 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 
(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক 

শভশিক) 

িশরচালন ঘাটশি সরকার 

কর্তেক েিন করা িবে । 

- ০৩ ০১ ০৪  

 
(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

িাওয়ার লুম ৯ - ৮ ১  

শ্লাসার সাইশজং ১ - ১ -  

৫-েউল কযাবলন্ডার ১ - ১ -  

িযাংক ডাইং কমশিন ১ - ১ -  

ডােশলং কমশিন ১ - ১ -  

িযাংক সাইশজং কমশিন ২ - ২ -  

 
২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ-- 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

শচজ ওয়াশন্ডং কমশিন ১ - ১ -  

ককান ওয়াশন্ডং কমশিন ২ - ২ -  

েশেন ওয়াশন্ডং কমশিন ২ - ২ -  

শমল ওয়াশি েং কমশিন ১ - ১ -  

ডশে ২ - ২ -  

েয়লার কমশিন ১ - ১ -  

শরশলং কমশিন ১ - ১   

ডযাশপং কমশিন ১ - ১ -  

িান ে ওয়াশন্ডং মুরাটা ২ - ১ ১  

িান ে ওয়াশন্ডং (নন টাচ ে) ১ - - ১  

সাইজ শমশক্সং কমশিন ১ - ১ -  

এয়ার কবেসার ১ - ১ -  

িাইবরা-এক্সট্রাক্টর ১ - ১   

শরচ-ইন কমশিন  ১ - ১ -  



-২৭- 
 

িািজাদপুর কটক্সটাইল িযাশসশলটি কসটার 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

ক)  সাশভ েস ও আবয়র শেেরণঃ                            সারশণ- ৩.৪ 

সাশভ েবসর নাম মাশসক উৎিাদন/সাশভ েশসং 

এর িশরমাণ (শমঃ/ককঃ)  

উৎিাদন/ সাশভ েশসং 

িবি আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়) (কম েকিো/ 

কম েচারী/িাটি েবদর কাছ কর্থবক প্রাি) 

কমাট আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উইশভং  

িস্ত চাশলি িাঁি ভাড়া   

কযাবলন্ডাশরং 

টুইশেং 

িযান্ড শরশলং 

ডাইং 

- 

- 

শনধ োশরি ভাড়ায়  

- 

- 

- 

- 

- 

২১,৪৫০/- 

 - 

- 

- 

শেদ্যযৎ শেল আদায়-       ৪৭,৫৮০/- 

ডরবমটশর ভাড়া-            ৩,৮০০/- 

ব্যাংক সুদ প্রাশি-           ৬,৬৭১/- 

 

  

  

কমাট  ২১,৪৫০/- ৫৮ ০৫১ - ৭৯,৫০১/-  
 

 

(খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 

উৎিাদন ব্যয় 

(টাকায়) 

 

ওভারবিড ব্যয় 

(টাকায়) 

 

কমাট ব্যয় 

(টাকায়) 

(১+২) 

আয় ব্যবয়র িার্থ েকয (টাকায় )   মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৫ িবি েিেমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৭,৫৮০/- ১,৯৭,৫৪৪/- ২,৪৫,১২৪/- (-)   ১,৬৫,৬২৩/- (-)   ১,৬৫,৬২৩/-  

 

(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো                   জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী (স্থায়ী) (শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক 

শভশিক) 

িশরচালন ঘাটশি সরকার 

কর্তেক েিন করা িবে । 

১ জন ৫ জন ৪ জন ১০ জন  

 

(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

িাওয়ার লুম ২৯ ২৮ - ১ েে িশরদির িবি ১৩ টি প্রাি 

িস্তচাশলি িাঁি ( আধা স্বয়ংশক্রয় ) ৭ ১ ৬ -  

৭-েউল কযাবলন্ডার ১ ১ - -  

শরং টুইশেং কমশিন ( ৪০০ শস্পবন্ডল ) ১ - ১ -  

করা টুইশেং কমশিন ( ২০০ টাকু ) ১ - ১ -  

ডােশলং কমশিন ১ - ১ -  

সাইশজং কমশিন ১ - ১ -  

মাবস েরাইশজং কমশিন ১ - ১ -  

িাইবরা-এক্সট্রাক্টর ১ - ১ -  

িযাংক সাইশজং ২ - ২ -  

 

২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ-- 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

শরশলং কমশিন ১ ১ - -  

ভাটি েকযাল ক্রসটিউে েয়লার ২ ১ - ১  

অবটাবমটিক িান ে ওয়াশন্ডং ৪ - ৪ - েে িশরদির িবি ২ টি প্রাি 

ননটাচ  িান ে ওয়াশন্ডং ২ - ২ -  

কসকিনাল ওয়াশি েং ২ ২ - - েে িশরদির িবি ১ টি প্রাি 

শচছ ওয়াশন্ডং কমশিন ২ - ২ -  

ককান ওয়াশন্ডং কমশিন ২ - ২ -  

শমল ওয়াশি েং কমশিন ২ - ২ -  





-২৯- 

কুমারখালী সাশভ েস এন্ড িযাশসশলটিস কসটার 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

 (ক) সাশভ েস ও আবয়র শেেরণঃ                            সারশণ- ৩.৫ 
 মাশসক উৎিাদন/সাশভ েশসং  

এর িশরমাণ (শমঃ/ককশজ ) 

উৎিাদন/সাশভ েশসং 

িবি আয় ( টাকায়) 

অন্যান্য আয় ( টাকায় )  

(কম েকিো/কম েচারী/িাটি েবদর কাছ 

কর্থবক প্রাি ) 

কমাট আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উইশভং (০৮ টি) ৫,২০৮ শমঃ ৮,০০১/-  
োশড় ভাড়া  ৩,৯২৮/- 

শেদ্যযৎশেল  আদায়                        

         ৪৮,৬৯০/- 

 

  
িস্ত চাশলি িাঁি ভাড়া ১০টি শনধ োশরি িাঁি প্রশি ভাড়া   

১৬০/- টাকা শিবসবে 
১,৬০০/- 

টুইশেং - - 

কযাবলন্ডাশরং,সাইশজং,ককয়ার ও ডাই োর্থ  মাশসক শনধ োশরি ১,১৫,০০০/- 

শরশলং - - 

শপ্রশটং কটশেল ভাড়া  মাশসক শনধ োশরি ১৮,০০০/- 

ডাইং - - 

কমাট  ১,৪২,৬০১/- ৫২,৬১৮/- ১,৯৫,২১৯/-  
 

 

(খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 
উৎিাদন ব্যয় 

( টাকায় ) 
ওভারবিড ব্যয় 

( টাকায় ) 
কমাট ব্যয় (টাকায়) 

(১+২) 

আয় ব্যবয়র িার্থ েকয ( টাকায় )   মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৫ িবি েিেমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫৩,২৭০/- ১,৬০,৯৪৬/- ২,১৪,২১৬/- (-)  ১৮,৯৯৭/- (-)  ১৮,৯৯৭/-  
 
 

(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো                   জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক শভশিক 

শনজস্ব খাবি িশরচাশলি  ০০ জন ০৮ জন - ০৮ জন  
 

 

(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

িাওয়ার লুম ১৬ ৮ ৬ ২  

িস্তচাশলি িাঁি  ৫০ ২২ ২৮ -  

শ্লাসার সাইশজং ১ ১ - -  

৭-েউল কযাবলন্ডার ২ ২ - -  

শপ্রশটং কটশেল ২ ২ - -  

টুইশেং এন্ড ডােশলং কমশিন ( ১০০ শস্পবন্ডল ) ১ ১ - -  

ককয়ার েয়লার ১ ১ - -  

টুইশেং এন্ড ডােশলং কমশিন ( ৪০০ শস্পবন্ডল ) ১ ১ - -  
 

২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ 
 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

রাম ওয়াশি েং ১ ১ - -  

ভাটি েকযাল ক্রসটিউে েয়লার ১ ১ - -  

িান ে ওয়াশন্ডং( নন টাচ) ২ - ১ ১  

িাইবরা-এক্সট্রাক্টর ২ - ২ -  

ইয়াণ ে োশন্ডশলং কমশিন ১ ১ - -  

ডযাশপং কমশিন ১ - ১ -  

কসকিনাল ওয়াশি েং ১ ১ -   

ককান ওয়াইশন্ডং কমশিন ১ - ১ -  

িাণ ে  ওয়াইশন্ডং ৩ - ১ ২  

শরশলং কমশিন ১ ১ - -  

শচজ ওয়াইশন্ডং ১ - ১ -  

ডাই োর্থ ৪ ২ ২ -  





-৩১- 

 
োঞ্ছারামপুর সাশভ েস এন্ড িযাশসশলটিস কসটার 

জুলাই ২০১৬ মাবসর কার্ োেলী 

 (ক) সাশভ েস ও আবয়র শেেরণ                            সারশণ- ৩.৬ 

সাশভ েবস

র নাম 

মাশসক উৎিাদন/ 

সাশভ েশসং এর 

িশরমাণ (শমঃ/ককঃ) 

উৎিাদন/ 

সাশভ েশসং িবি 

আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়) 

(কম েকিো/কম েচারী/ 

িাটি েবদর কাছ কর্থবক প্রাি) 

কমাট আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                        

                                  । 

                                

                    জ               

                   গ            । 

                                   

                        । 

      
 

 (খ) মাশসক কমাট ব্যবয়র শেেরণঃ 
উৎিাদন ব্যয় 

(টাকায়) 

ওভারবিড ব্যয় 

( টাকায় ) 

কমাট ব্যয়(টাকায় ) 

(১+২) 
আয় ব্যবয়র িার্থ েকয ( টাকায় ) মন্তব্য 

েিেমান মাবস জুলাই’১৫  িবি েিেমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

(গ) প্রকবের ধরন ও জনেবলর শেেরণঃ 

প্রকবের ধরন কম েকিো                   জনেল     কমাট মন্তব্য 

কম েচারী শ্রশমক/অস্থায়ী/দদশনক 

শভশিক ) 

শনজস্ব খাবি িশরচাশলি - ০৩ - ০৩  

 
(ঘ) র্ন্ত্রিাশি ও উিার েিেমান অেস্থাঃ 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎিাদন/ সাশভ েশসংবয়র মূল কমশিন      

কসশম-অবটাবমটিক িাঁি ৪৪ - ৪৪ -  

শরং টুইশেং কমশিন ( ৪০০ শস্পবন্ডল ) ১ - ১ -  

ককয়ার েয়লার ১ - ১ -  

অবটা ওবিন ডাইং শজগার ১ - ১ -  

িাই কপ্রসার ডাইং কমশিন ১ - ১ -  

িযান্ড শিন শপ্রশটং কটশেল ২ - ২ -  

ডােল সাইড শরশলং কমশিন ১ - ১ -  

 
২। মূল কমশিবনর সিবর্াগী কমশিনঃ-- 

র্ন্ত্রিাশির নাম সংখ্যা চালু অলস অবকবজাঁ মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ককান ওয়াশন্ডং কমশিন ১ - ১ -  

রায়ার ১ - ১ -  

ইয়াণ ে োশন্ডশলং কমশিন ১ - ১ -  

ভাটি েকযাল ক্রসটিউে েয়লার ১ - ১   

শিয়াবনা কাড ে িাশচং কমশিন ১ - ১ -  

কটশেং কমশিনাশর    -  

ইয়াণ ে এক্সজাশমন কমশিন ১ - ১ -  

করাটা ওয়াি কমশিন ১ - ১ -  

শল কটোর কমশিন ১ - ১ -  

ইয়াণ ে টুইশেং কটোর ১ - ১ -  

৮ েউল কালার ডাইং ১ - ১ -  

র যািশরল কমশিন ১ - ১ -  

শডশজটাল ওবয়টিং কমশিন ১ - ১ -  



                               ZuvwZ‡`i Rb¨ ¶z̀ ªFY Kg©m~wPi AvIZvq gvwmK FY weZiY I Av`vq cÖwZ‡e`b                    mviwY- ৪
(j¶ UvKvq)

ZuvwZi msL¨v ZvuZ msL¨v UvKvi cwigvY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AvovBnvRvi 4 - - - - 2.82 0.95 33.69%

2 ev›`ievb 3 - - - - 0.52 0.38 73.08%

3 evÃvivgcyi 3 - - - - 1.62 0.40 24.69%

4 fv½v - - - - - 0.61 0.20 32.79%

5 wPwiie›`i 4 - - - - 2.12 0.36 16.98%

6 K·evRvi 2 - - - - 0.48 0.29 60.42%

7 †`vnvi 3 - - - - 3.90 1.11 28.46%

8 ‡MŠib`x - - - - - 0.03 0.01 33.33%

9 ‡nvgbv 4 - - - - 2.66 1.43 53.76%

10 h‡kvi 3 - - - - 1.27 0.22 17.32%

11 Kvnvjy 2 - - - - 3.51 1.40 39.89%

12 KvwjMÄ - - - - - 0.71 0.12 16.90%

13 KvwjnvwZ 4 - - - - 4.78 1.81 37.87%

14 KgjMÄ - - - - - 1.14 0.30 26.32%

15 Lyjbv - - - - - 1.20 0.46 38.33%

16 Kzwóqv 4 - - - - 3.10 0.57 18.39%

17 wgicyi - - - - - 0.56 0.18 32.14%

18 gqgbwmsn - - - - - 1.32 0.34 25.76%

19 biwms`x 5 - - - - 4.87 1.29 26.49%

20 cUyqvLvjx - - - - - 0.80 0.19 23.75%

21 ivRkvnx - - - - - 0.74 - -

22 iv½vgvwU 4 - - - - 1.22 0.22 18.03%

23 iƒcMÄ 6 - - - - 5.55 2.23 40.18%

24 muvw_qv 8 - - - - 6.58 1.01 15.35%

25 mvZ¶xiv - - - - - 0.50 0.22 44.00%

26 kvnvRv`cyi 8 - - - - 4.49 1.07 23.83%

27 ‰kjKzcv 5 - - - - 3.64 1.30 35.71%

28 wmivRMÄ 4 - - - - 8.56 2.74 32.01%

29 Uv½vBj 5 - - - - 5.56 1.51 27.16%

30 Djøvcvov 3 - - - - 0.83 0.41 49.40%

84 - - - - 75.69 22.72 30.02%

Av‡jvP¨ gv‡m FY Av`vq

µwgK  †ewmK †m›Uvi 
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†gvU = 

Av`v‡qi jÿ¨gvÎv    cÖK…Z Av`vq kZKiv nvi
cÖK…Z weZiYFY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

(ZuvwZi msL¨v)

kZKiv nvi

Av‡jvP¨ gv‡m FY weZiY
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কেশসক কসটারওয়ারী শনেন্ধনকৃি িাঁশি সশমশির িথ্যােশল  

 
মাসঃ জুলাই ২০১৬ 

                 সারশণ- ৫ 

ক্রশমক কসটাবরর নাম ঠিকানা এলাকা িাঁি সংখ্যা সশমশির সংখ্যা 

প্রার্থশমক মাধ্যশমক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ শমরপুর লট নং-৩, ব্লক-এি, সাংোশদক আোশসক 

এলাকা, শমরপুর, ঢাকা। 

ঢাকা িির, সাভার, ধামরাই,ককরানীগঞ্জ উিবজলা এেং 

গাজীপুর ও মাশনকগঞ্জ কজলা। 

১২,৩৭৭ ২৬ ২ 

২ ময়মনশসংি কজলা িশরষদ ভেন, ময়মনশসংি। ময়মনশসংি, শকবিারগঞ্জ, কনত্রবকাণা, জামালপুর ও কিরপুর 

কজলা। 

১,৪৬৩ ৭৯ ৪ 

৩ কদািার জয়িাড়া, কদািার কদািার, নোেগঞ্জ, উিবজলা এেং মুশন্সগঞ্জ কজলা। ৭,৭৬৯ ৪৪ ৩ 

৪ টাঙ্গাইল এস এি শস োশজদপুর, টাঙ্গাইল।  টাঙ্গাইল, নাগরপুর, িশখপুর, কদলদ্যয়ার, শমজোপুর ও োসাইল 

উিবজলা। 

১৮,৪৭৩ ৪২ ৩ 

৫ কাশলিািী েল্লাোজার, কাশলিািী, টাঙ্গাইল। কাশলিাশি, ঘাটাইল, মধুপুর, কগািালপুর ও ভূয়াপুর উিবজলা। ১৮,৭৪৯ ১৮ ১ 

৬ নরশসংদী িাঁি প্রশিক্ষণবকে, সাবিপ্রিাি, নরশসংদী নরশসংদী কজলা । ২৬,৬৯৩ ১৫০ ৪ 

৭ আড়াইিাজার আড়াইিাজার, নারায়নগঞ্জ রূিগঞ্জ ব্যিীি নারায়নগঞ্জ কজলা।  ৯,৩৪৮ ৫১ ২ 

৮ রূিগঞ্জ ভুলিা, রূিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ রূিগঞ্জ উিবজলা। ৫,৩৯৫ ২২ ১ 

৯ ভাংগা ভাংগা, িশরদপুর। িশরদপুর, িশরয়িপুর, মাদারীপুর ও কগািালগঞ্জ কজলা।  ২,৭০২ ১৮ - 

১০ কক্সোজার শিলংজা, কক্সোজার কক্সোজার কজলা ৬৪৭ ১৫ - 

১১ োন্দরোন োলাঘাটা, োন্দরোন োন্দরোন ও চট্টগ্রাম কজলা। ১৯,৬৯৬ ২৮  

১২ রাংগামাটি দশক্ষণকাশলন্দীপুর, শনউবকাট ে শেশডং এলাকা 

রাংগামাটি 

রাংগামাটি ও খাগড়াছশড় কজলা।  ১,২০,৩৬৫ ১৫ - 

১৩ কিামনা রামকৃষ্ণপুর, কিামনা, কুশমল্লা কুশমল্লা, চাঁদপুর, কনায়াখালী, কিনী এেং লক্ষীপুর কজলা।  ৫,৬১৬ ৬৫ ২ 

১৪ োঞ্ছারামপুর এস এি শস োঞ্ছারামপুর, শে-োড়ীয়া। ব্রাহ্মনোড়ীয়া কজলা ।  ১০,৫০৫ ৪৭ ১ 

১৫ র্বিার িালিাড়া, শেিারী কবলানী, র্বিার। র্বিার ও নড়াইল কজলা।  ৪,০৪৫ ৫১ ৪ 
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১৬ খুলনা উিবজলা চত্ত্বর ফুলিলা, খুলনা খুলনা, োবগরিাট ও শিবরাজপুর কজলা।  ১,৫৯৩ ২৭ ২ 

১৭ দিলকুিা দিলকুিা, শিনাইদি। শিনাইদি ও মাগুরা কজলা।  ৪,৫৭৯ ৫১ ২ 

১৮ সািক্ষীরা িাউডাংগা, সািক্ষীরা সািক্ষীরা, কলাবরায়া ও িালা উিবজলা।  ৩৬৬ ১৯ ১ 

১৯ কাশলগঞ্জ নলিা, কাশলগঞ্জ, সািক্ষীরা।  কাশলগঞ্জ, কদেিাটা, আিাশুশন ও শ্যামনগর উিবজলা।  ২,০৫৫ ১৭ ১ 

২০ কুশেয়া এস এি শস কুমারখালী, কুশেয়া কুশেয়া, কমবিরপুর, চুয়াডাংগা ও রাজোড়ী কজলা।  ২৭,৭৪৩ ১০১ ৫ 

২১ কমলগঞ্জ িাত্রবখালা, কমলগঞ্জ, কমৌলভী োজার। শসবলট, কমৌলভীোজার, িশেগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ কজলা।  ৪,৯১৫ ২২ - 

২২ কগৌরনদী কগৌরনদী, েশরিাল েশরিাল ও কভালা কজলা।  ৩,৩৮৯ ৩৮ ৩ 

২৩ িটুয়াখালী রুস্তম মৃধার কালভাট ে, টাউন কাশলকাপুর, 

িটুয়াখালী।  

িটুয়াখালী, েরগুনা ও িালকাঠি কজলা।  ১,৩২৪ ২৬ - 

২৪ কািালু কািালু, েগুড়া।  েগুড়া, জয়পুরিাট, নওগাঁ ও গাইোন্ধা কজলা।  ৮,০০২ ৬৫ ২ 

২৫ শচশররেন্দর রানীর েন্দর, শচশররেন্দর, শদনাজপুর।  শদনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, িচগড়, নীলিামারী, লালমশনরিাট, 

রংপুর ও কুশড়গ্রাম কজলা।  

৩,৩৮৯ ২৬ ২ 

২৬ িািজাদপুর টি এি শস, িািজাদপুর, শসরাজগঞ্জ । িািজাদপুর ও কচৌিালী উিবজলা।  ৫৪,৩২১ ৩৪ ১ 

২৭ উল্লািাড়া উল্লািাড়া, শসরাজগঞ্জ।  উল্লািাড়া ও রায়গঞ্জ উিবজলা।  ২০,৪২৬ ১৯ ১ 

২৮ শসরাজগঞ্জ কেিন করাড, শমরপুর, শসরাজগঞ্জ ।  শসরাজগঞ্জ, কেলকুশচ, কামারখন্দ, কাশজপুর ও িারাি 

উিবজলা।  

৬৯,১০৭ ৬৫ ২ 

২৯ রাজিািী কাশদরগঞ্জ, কগ্রটারবরাড, রাজিািী রাজিািী, নাবটার ও চািাইনোেগঞ্জ কজলা।  ৫,৩৮৫ ৪০ ২ 

৩০ সাশর্থয়া সাশিঁয়া, িােনা ।  িােনা কজলা।  ৩৫,১১৯ ৯৬ ৫ 

৩১             , খ    গ,         ,                     - - - 

 কমাট   ৫,০৫,৫৫৬ ১,৩১৭ ৫৬ 
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োংলাবদি িাঁি কোবড ের োস্তোয়নাধীন      প্রক                   গ    িথ্য                                            সারশণ- ৬ 
মাসঃ জু    ২০১৬            

                             (লক্ষ টাকায়) 

   

   

প্রকবের নাম 

(          ) 

        

      

     প্রকবের 

ব্যয় 

(       ) 

২০১৬-

২০১৭ অর্থ ে 

েছবরর 

এশডশি’কি 

েরাদ্দ 

           

(    ’১৬ 

    ) অর্থ ে 

অেমুশি 

     

      

(    ’১

৬     ) 

অর্থ ে    

২০১৬-১৭           

            

        

    ’১৬       

অগ্রগশি 

২০১৬-১৭           

            অগ্রগশি 

(    ’১৬     ) 

      শুরু      

    ’১৬      ক্রমপুশঞ্জি 

অগ্রগশি 

       

       

(     

  গ   % 

      )      (%)            (%) আশর্থ েক      (%) আশর্থ েক োস্তে (%) আশর্থ েক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 োস্তোয়নাধীন প্রকেসমূিঃ 

    

১ 

িাঁি েবের উন্নয়বন িযািন শডজাইন ও কট্রশনং 

ইনশিটিউট এেং ০১টি কেশসক কসটার স্থািন 

(৩য় সংবিাশধি) (    ’১০-  ’১৭) 

         
৪১৫০.০০ 

(--) 
৫২৯.০০   ১০০ ৫২৯ - - - - ৭৯ ৭৬ ৩৩০৯ ৯৯৪ 

৩৩০৯ ৯৯৪ 

(৮৫%) 

   

২  

শেদ্যমান েে প্রশক্রয়াকরণ ককবের 

শেএমআরইকরণ, মাধেদী, নরশসংদী (১  

        )        (    ’১৩-  ’১৭) 

         
৪১৫৮.০০ 

(--) 
২৫০০ ০০   ১০০ ২৫০০ - - - - ১৮ ৯৬ ৭৮৮ ৪৩ 

৭৮৮ ৪২ 

(৩০%) 

   

৩ 

িাঁি অধুযশষি এলাকায় ০৩টি সাশভ েস কসটার 

স্থািন (১          ) (    ’১৩-  ’১৮) 

         ৫৮৩৪.০০ 

(--) 
১৬২০.০০   ১০০ ১৬২০ - - - - ১৫ ৮৯ ৯২৭ ০২৭ 

৯২৭ ০২৭ 

(১৮%) 

 ২০১৬-২০১৭ অর্থ েেছবর েরাদ্দ  িীনভাবে এশডশিভুি নতুন প্রকেঃ 

৪ োংলাবদি িাঁি কোবড ের কেশসক কসটারসমূবি 

১০ টি প্রশিক্ষণ ককে ও ০২ টি মাবকেট 

প্রবমািন ককে স্থািন 

          
৪২২৯.০০ 

(--) 
-- -- 

 

-- -- --  --  -- -- 

 

৫ োংলাবদি িাঁি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 

ইনশিটিউট, নরশসংদীবি                

ককাবস ের যুবগািবর্াগীকরণ        

         গ         

          

৩০৮১.০০ 

(--) 
-- -- 

 

-- -- --  --  -- -- 

 

৬                        ১৫৮০৯০.০০ 

(--) 
-- -- 

 
-- -- --  --  -- -- 

 

৭ োংলাবদবির কসানালী ঐশিিয মসশলন সুিা ও 

কািড় দিশরর প্রযুশি পুনরুদ্ধার িীষ েক 

গবেষণা কম েসূশচ (১ম ির্ োয়) 

          
১২৫০.০০ 

(--) 
  

 

        

 

৮                       জ             

   -     জ               জ  

         ,       -   -         

                           

          

১৮৫২.০৪ 

(--) 
  

 

        

 

৯                   ,          

                      -     জ  

           

          
২৬১৬০.০০ 

(--) 
  

 

        

 

১০ শমরপুবরর জশমবি োংলাবদি িাঁি কোড ে 

কমবলক্স স্থািন 

 ১৫৪০০.০০ 

(--) 
  

 
        

 

১১ িাঁি েে েহুমুখীকরণ ও গবেষণা কার্ েক্রম  ১৫০০.০০ 

(--) 
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মাসঃ জুলাই ২০১৬ 

 
                                                                                                                                                                             (লক্ষ টাকা) 

২০১৬-১৭ অর্থ ে েছবর 

            জ  

েরাদ্দ  

 

২০১৬-১৭ অর্থ ে েছবর 

কমাট েরাবদ্দর 

অনুকূবল অর্থ ে 

অেমুশির িশরমাণ  

খাি শভশিক কাবজর নাম খাি শভশিক ২০১৬-১৭ 

সাবলর েরাদ্দ (শনজস্ব 

আয় ৫.১১ লক্ষ 

টাকাসি) 

প্রশিবেদনাধীন মাবসর 

পূে েেিী    ২০১৫ 

মাবসর খাি শভশিক ব্যয়  

 

প্রশিবেদনাধীন জুলাই 

২০১৬ মাবস খাি 

শভশিক ব্যয়  

জুলাই ২০১৬ মাস 

ির্ েন্ত ক্রমপুশঞ্জি খাি 

শভশিক ব্যয় 

জুলাই ২০১৬ মাস 

ির্ েন্ত ব্যয় েরাবদ্দর 

িিকরা িার 

২২৫৭ ৪১০০    জ  

   ৫ ১১         

     ২২৬১ ৯৭০ 

        

     ২০১৬     

               

             । 

কম েকিোবদর কেিন ২৯০ ৮১০ ২ ৪০৩ ২২ ৬১১ ২২ ৬১১  

 

 

   জ         

৪ ৪৪% 

কম েচারীবদর কেিন ৪১৯ ৬১০ ৬৩ ২৪৯ ২৭ ৯৩৪ ২৭ ৯৩৪ 

ভািাশদ ৫৯১ ৯৯০ ৯০ ২৪৮ ২৯ ৩৯৪ ২৯ ৩৯৪ 

সরেরাি ও কসো ৩৫৬ ৩৭০ ৪৮ ৯৭২ ২ ২৪৪ ২ ২৪৪ 

কমরামি ও সংরক্ষণ ১৪ ৩০০ ১ ৬৬২ ০ ০১২ ০ ০১২ 

সািায্য মঞ্জুশর ২০ ০০০ ২ ৫০০ - - 

অেসর ভািা ও 

আনুবিাশষক 

৩১৯ ৬৯০ ৯৩ ৩৬২ ১৮ ১৯৬ ১৮ ১৯৬ 

সপদ সংগ্রি ও ক্রয় ৮৯ ২০০ ৫৯ ৪৮১ ০ ১২৭ ০ ১২৭ 

          /   ১২০ ০০০ ০ ১১০ - - 

            

                 

৪০ ০০০ ৯ ৯৩০ - - 

                 কমাট  ২২৬১ ৯৭০ ৩৭১ ৯১৭ ১০০ ৫১৮ ১০০ ৫১৮ 

শনজস্ব আয় ৫ ১১০ ২ ৮৫১ ১ ৬৫৮ ১ ৬৫৮ 

শজওশে ২২৫৬ ৮৬০    
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Aligning BHBs APA with SDGs 
 

Goals, Target for achieving goals, strategic objectives, activities, performance indicator and target of SDGs (From 2016 to 2030).  
 

Sl 
No. 

SDGs Goals Target 
for 

achievin
g goals 

No. 

Strategic objectives 

Activities 
Performance 

Indicator 
Unit 

Target 

2016 to  

2020 
2021 

to 

 2025 

2026 to 

 2030 

    
   2016 2017 2018 

2016-

20 

1 1. Poverty 

 

8. 

Economy 

1.2 

 

8.2 

1. Produce handloom 
products and help to 
increase producing  
quality handloom 
products. 

1.1 Help producing 
handloom products. 

Service Provided 
crore  

yard 
3.50 3.60 3.70 18.50 30.00 35.00 

1.2 Disbursement of 
micro-credit and 
recovery of loan. 

Stakeholder (weavers) 

from microcredit   
Nos. 1200 800 800 3800 3000 3000 

Loan recovered 
Tk in 

Lakh 
250.00 250.00 200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

5. Women 5.b Women weavers  from 

microcredit   
Nos. 60 60 60 300 300 300 

2 4. 

Education  

 

8. 

Economy 

 

 

 

 

4.3, 4.4, 

4.5 & 4.c 

 

8.2 

2. Human resource 
development. 

2.1 : Achieve Technical 
Education (Textile 
Engineering) . 

Passed Diploma Textile 

Engineers 
Nos. 80 80 80 400 400 400 

2.2 : Provide Training of 
selected weavers. 

Weavers trained Nos. 340 360 380 1900 4000 4000 

2.3 : Provide Training 
for officers and staff of 
BHB. 

Officers and staff 

trained 
Nos. 55 60 70 340 350 350 

5.Women 5.b Provide training for 

women weavers 
women weavers trained Nos. 204 216 228 1140 2400 2400 

3 8. 

Economy 

 

9. 

Infrastructu

re 

8.2 

 

9.b 

4. Strengthening 
development works.  

Implementation of on 

going project 
Projects implemented % 

90 

 

 

 

95 95 95 95 95 

  



-৪০- 

সারণি- ৮ চলমান 

 

Sl 
No. 

SDGs Goals Target 
for 

achievin
g goals 

No. 

Strategic objectives 

Activities 
Performance 

Indicator 
Unit 

Target 

2016 to  

2020 
2021 

to 

 2025 

2026 to 

 2030 

    
   2016 2017 2018 

2016-

20 

4 

 

6. Water 

12. 

Consumpti

on 

6.3 

12.4 

 

 4.1 installation of 
effluent treatment plant 
(ETP) 

ETP installed  Nos. ... .... 03 04 .. ... 

12.b Promote the tribal 
and indigenous 
handloom products 
in order to sustain 
local culture and 
products. 

Setup market 
promotion centre 

Market promotion 
centre established 

Nos. ... .... .... 02 03 03 

5 17. 

Sustainabili

ty 

17.11 3. Help to expand the 
market of handloom 
products. 

3.1 : Issuing country of 
origin certificate for 
handloom products. 

Country of origin 

certificate Issued 
Nos. 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.2 : Arrange meeting 
with stakeholders in 
order to help business 
of handloom products. 

Seminar/workshop/moti

vation 

meeting with different 

stake holders 

Nos. 6 6 7 31 30 30 

3.3 : Help to expand the 
market of handloom 
products. 

Handloom product fair 

held 
Nos. 4 5 6 28 30 35 

Meeting with handloom 

product exporters held 
Nos. 3 4 5 22 25 25 

 

  

  



-৪১-        সারণি-৯ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের মদে ২০১৬-১৭ অর্ ে বছদরর বাণষ েক কম েসম্পােন চুণি (APA) অনুযায়ী জুলাই ২০১৬ পয েন্ত  প্রণতদবেন 

 

কায েক্রম কম েসম্পােন সূচক একক কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০১৬-১৭) 

 জুলাই ২০১৬ পয েন্ত অর্েন অর্েদনর হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন সহায়তা [১.১.১] বয়নপূব ে বসবা (টুইণটং) এর মােদম 

উৎপাণেত সুতার পণরমাি 

বকণর্ ৫.০০ ১৬০০০ -- ০০% 

[১.১.২] বয়দনাত্তর বসবার মােদম উৎপাণেত তাঁত 

বদস্ত্রর পণরমাি 

বকাটি গর্ ১০.০০ ৩.৫০ ০.৩৪ ৯.৭১% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋি ণবতরি ও আোয় [১.২.১] ঋি প্রাপ্ত সুণবধাদ াগী সংখ্যা ৮.০০ ১০০০ -- ০০% 

[১.২.২] আোয়কৃত ঋি লক্ষ্ টাকায় ৮.০০ ২৪০ ২২.৭২ ৯.৪৬% 

[২.১] কাণরগণর ণশক্ষ্া (বস্ত্র প্রদকৌশল/প্রযুণি) [২.১.১] উত্তীি ে ণডদলামা-ইন-বটক্সটাইল ণডণি ণশক্ষ্ার্ী সংখ্যা ৬.০০ ৮০ -- ০০% 

[২.২] ণনব োণচত তাঁণতদের প্রণশক্ষ্ি [২.২.১] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত তাঁণত সংখ্যা ১০.০০ ৪০০ -- ০০% 

[২.৩] বাতাঁদবার কম েকতো ও কম েচারীদের 

প্রণশক্ষ্ি 

[২.৩.১] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত কম েকতো/কম েচারী সংখ্যা ৬.০০ ৮০ -- ০০% 

[৩.১] তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাণন সনে প্রোন [৩.১.১] ণনষ্পণত্তকৃত আদবেন % ১০.০০ ১০০% ১০০%    

(প্রাপ্ত আদবেন-৪৭ টি 

সনেপত্র ইসুয-৪৭ টি) 

১০০% 

[৩.২] বটক বহাল্ডারদের সাদর্ স ার মােদম বস্ত্র 

ব্যবসার সহদযাণগতা 

[৩.২.১] বটক বহাল্ডারদের  

সাদর্ স া 

সংখ্যা ৫.০০ ১২ ০১ ৮.৩৩% 

[৩.৩] বার্ার সম্প্রসারদি সহায়তা [৩.৩.১] তাঁত আদয়াণর্ত বমলা সংখ্যা ৫.০০ ০৬ ০১ ১৬.৬৬% 

[৩.৩.২] রপ্তাণনকারকদের সাদর্ মত ণবণনময় স া সংখ্যা ৫.০০ ০৪ -- ০০% 

[৪.১] চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন [৪.১.১] ১টি ফ্যাশন ণডর্াইন বেণনং ইনণটটিউট, ৩টি 

প্রণশক্ষ্ি উপদকন্দ্র, ৩টি সাণ েস বসন্টার স্থাপন এবং ১টি 

বস্ত্র প্রণক্রয়াকরি বকদন্দ্রর ণবএমআরইকরি 

বাদর্ট ব্যদয়র 

হার (%) (অর্ ে 

বছর) 

৭.০০ ৯৫ ০০% ০০% 
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       সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)            - ১০ 
 

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 

র্প মবক সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম  কাতি অব 

অতরতজন েনদপত্র জারী 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 কর্তমক েিো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   ৫০০/- 

(পাঁচ ি)  াকা নগদ 

পতরয় াধয় াগ্য। 

 

েয়ব মাচ্চ ৭২  ন্টা নামঃ িপন কুমার সদওয়ানজী 

পদতবঃ উপ-মহাব্বস্থাপক (মায়কমটং)       

স ানঃ৮১৮৯৩৪৫ 

ই-সমইলঃ tkdewanjee@gmail.com 

২ সদ ীয় ও আন্তজমাতিক সমলা/ 

প্রদ মনীয়ি অং গ্রহয়ণর 

লয়যে বাংলায়দ  িাঁি 

সবায়ড মর তনবতিি িাঁতি 

েতমতিেমূয়হর েদস্যবৃন্দয়ক 

োতব মক েহায়িা প্রদান । 

আয়বদনকারী (িাঁতি েতমতি) 

সদ ীয় ও আন্তজমাতিক 

সমলা/প্রদ মনীয়ি অং গ্রহণ বা 

সমলা আয়য়াজয়নর জন্য আয়বদন 

করয়ল িা নতিয়ি উপস্থাপনর্পব মক 

সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম স্থানীয় 

প্র ােন/আয়য়াজন কর্তমপযয়ক 

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 

কর্তমক 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 ৫৮১৫৩৫১৫ 

ই-সমইলঃ dc.finance@bhb.gov.bd 
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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) 

১) প্রাতন্তক িাঁতি েদস্য তচতিি করণ; 
   (২) িাঁি জরীপ; 
   (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 কর্তমক ঋয়ণর আয়বদনপত্র 

প মায়লাচনা স য়ষ নতিয়ি 

উপস্থাপন করা হয়ল, সচয়ারম্যান 

কর্তমক ঋণ প্রদায়নর অনুয়মাদন 

প্রদান করা হয় ; 

( ) অনুয়মাতদি ঋয়ণর আয়বদন 

পয়ত্রর অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার 

কর্তমক নন-জুতডত য়াল ষ্টোয়ম্পর 

উপর েম্পাতদি তনশ্চয়িা পত্র, 

দায়বদ্ধকরণ পত্র, ষ্টোম্পযুক্ত তডতপ 

সনা  েম্পাদনর্পব মক েংতিষ্ট িাঁতির 

অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার হয়ি 

মঞ্জুরীপত্র জারী করা হয়।  
(ঙ) সবতেক সেন্টার কর্তমক 

জারীকৃি মঞ্জুরীপয়ত্রর আয়লায়ক 

েংতিষ্ট ব্াংক  ািা কর্তমক 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 কর্তমক 

     াচাই-বাছাই কয়র অনুয়মাদয়নর জন্য  

    উপস্থাপন; 
 

৩. েতমতি ও বাজারজািকরণ তবভাগ  

    হয়ি ঋয়ণর আয়বদনপত্র উপস্থাপন  

    করা হয়ল, বাংলায়দ  িাঁি সবায়ড মর  

    সচয়ারম্যান কর্তমক অনুয়মাদন। ] 
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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) 

৪ প্রত যণ ও একায়ডতমক কা মক্রমঃ 

 (১)  প্রত যণ কা মক্রমঃ 

(ক) বুনন ও 

বাজারজািকরণ 

(ি) এেএ িাঁয়ি বয়ন 

(গ) ডতবও জোকাড ম িাঁয়ি 

বয়ন 

( ) সুিা রংকরণ 

(ঙ) িক ও বাটক তপ্রতন্টং 

(চ)  াই এন্ড ডাই 

(ছ) স্ক্রীন তপ্রতন্টং 

(জ) ব্য় তনরুপন 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 উপয়কন্দ্র 

েমূয়হ ন্যেনিম ১৮ বছর বয়য়ের িাঁতি এবং 

িাঁতি পতরবায়রর েদস্য (পুরুষ ও মতহলা), 

 ায়দর ন্যেনিম ত যাগি স াগ্যিা ৮ম সেতণ 

পা  িারা বািাঁয়বার সবতেক সেন্টার েমূয়হর 

মােয়ম আয়বদন করয়ি পারয়বন। 

প্রত যয়ণর জন্য সকান 

ত  গ্রহণ করা হয় না। 

উপরন্ত প্রত যণািীয়দর 

প্রতি কা মতদবয়ে 

১২০.০০  া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। 

িপু সচৌধুরী 

প্রত যক (        ) 

স ান নম্বর-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

সমাবাইলঃ ০১৯১১-৩৫১৫৮০ 

 (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                

                      

            । 

 

                 

                      

বািাঁয়বা কর্তমক          

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 

mailto:ই-মেইল-bheti.gov81@yahoo.com
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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) 

৫ বয়নর্পব ম ও বয়য়নাির সেবা প্রদানঃ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরুপ 

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 গজ ০.৭০  াকা 

এবং নগদ 

 চালায়নর 

ক্রমানুোয়র 

১মায়ের 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 

অনুরুপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৮০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, 

িের ও গরদ কাপয়ড়র 

জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৪৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ/ 

তিতচং/ পার-অক্সাইড (োদা 

ও অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরুপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৮৫  া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 

অনুরুপ কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১. ৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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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 অনুরুপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.১০  া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 অনুরুপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.১৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড (সুতি 

২০×২০; ৩০×৩০; সমা া 

টুইল এবং অনুরুপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৭০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

আস্তর, গরদ, িের, 

তেনয়িটক এবং অনুরুপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৩০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে (পতলয়য়ষ্টার, 

ডায়য় ,সলান, আস্তর, গরদ, 

িের, তেনয়িটক এবং 

অনুরুপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.১০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সজ  সধালাই/রংকরণ (টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরুপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৯০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 
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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 অনুরুপ 

মেম সমা া  কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ২.৯০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরুপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৯০  াকা ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (োদা ও 

অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরুপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৯৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(কালাতরং 

টতে, স্পান, পতলক ন,সুতি 

সমা া আস্তর, োট মং  এবং 

অনুরুপ কাপয়ড়র জন্য)  

 

 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১.১০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (৪৮ 

ইতিবহর এর ইয়দ্ধম টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরুপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ১. ০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(সুতি 

৩০×৩০কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি গজ ১.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সিন্টার ত তনত ং (সুতি 

২০×২০; কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি গজ ২.৭০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 
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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 ং ( সমা া 

টুইল কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি গজ ৩.১০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(নী /সগতির কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি গজ ১.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

কোয়লন্ডার োতভ মে(েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৩০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তেতিং োতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর প মন্ত) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৫০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তেতিংোতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর এর উয়দ্ধম) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.৭৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তপ্রতন্টং োতভ মে ( েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ৩.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

হাইয়রা-এক্সট্রাতটং (েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি গজ ০.০৭  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

৬ িাঁিী ও িাঁি েম্পয়কম িথ্য 

প্রদান 

িথ্য প্রাতির জন্য আয়বদনকারী দাতয়ত্ব 

প্রাি কম মকিমার তনক  আয়বদন করয়ি 

হয়। সে আয়বদয়নর সপ্রতযয়ি পত্রট 

নতিয়ি উপস্থাপন র্পব মক স  তবষয়য় 

িথ্য চাওয়া হয় সে তবষয়য় েংতিষ্ট 

 ািা হয়ি িথ্য েংগ্রহ কয়র 

কর্তমপয়যর 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 
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-৪৯- 

 

তাঁত শিল্পের উপর সংখ্যাশিশিক তথ্য (শুমাশর, ২০০৩ অনুযায়ী) 

     - ১১ 
 

ক্রশমক নং শিিরণ সমগ্র িাংলাল্পেি 

১। তাঁল্পতর সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ 

২। তাঁল্পতর ধরণ (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 পশরমাণ ৩৫.৯৭ লক্ষ পাঃ 

 খ) মাশসক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাণ 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 



 

                                                                 -৫০-              

     - ১১ ি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। আিযন্তরীণ উৎপােল্পনর িতকরা কত িাগ হস্তিাশলত তাঁল্পত হয় ৬৩% 
 

 

 


