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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের চালু 03wU বক‡›`ªi সার্ভের্সাং কার্ েক্রমদরর
ত্রৈ-রার্সক মূল্যায়ন প্রর্তদবেন।
‡`‡ki ZuvZ wkí Z_v তাঁর্তদের wewfbœ cÖKvi বয়নপূব ে ও বয়দনাত্তর বসবা প্রোদনর লদযে বাাংলাদেশ তাঁত
ববাদড ের অধীদন বতেরাদন ০৩ টি বসবা বকন্দ্র চালু রদয়দে। বকন্দ্র ০৩ টি হদলা (১) বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বকন্দ্র (র্সর্ির্স),
রাধবেী, নরর্সাংেী, (২) বেক্সোইল ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (টিএফ্র্স), শাহজােপুর, র্সরাজগঞ্জ এবাং (৩) সার্ভেদসস এন্ড
ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (এসএফ্র্স), কুরারখালী, কুর্িয়া। উর্ির্খত ০৩ টি বকদন্দ্রর সার্ভের্সাং সম্পদকে বকন্দ্র প্রধানগদণর
রতারতসহ বকদন্দ্রর সার্ভের্সাং কার্ েক্রমদরর বতেরান অবস্থার প্রর্তদবেন সাংগ্রহ করা হয়। প্রর্তটি বকন্দ্র হদত প্রাপ্ত তদের
র্ভর্ত্তদত ত্রৈ-রার্সক প্রর্তদবেন প্রস্ত্ত্তত করা হদয়দে। 03wU বকদন্দ্রর সার্ব েক অবস্থা উদিখপূব েক অদটাবর, নদভম্বর ও
রাচ ে ২০১৭ রাদসর সার্ভের্সাং আদয়র হ্রাস-বৃর্ির কারণসহ তুলনামূলক র্চৈ সাংযুক্ত েদক ও বলখর্চদৈর সাহাদে
বেখাদনা হদয়দে। এোড়া 2016-17 A_© eQ‡i বস্ত্র ও িাে রন্ত্রণালদয়র সাদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সম্পার্েত
বার্ষ েক করেসম্পােন চুর্ক্ত (APA) অনুর্ায়ী তাঁত বস্ত্র উৎিােদন বয়নপূব ে বসবা (টুইর্টাং) এর রাধ্যদর উৎিার্েত
সুতার ির্ররাণ এবাং বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর উৎিার্েত তাঁত বদস্ত্রর ির্ররাণ জানুয়ার্র-রাচ ে/২০১৭ ির্ েন্ত ত্রৈ-রার্সক
অগ্রগর্ত সাংযুক্ত েদক বেখাদনা হদলা।
১.১ বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বকন্দ্র (র্সর্ির্স), রাধবেী, নরর্সাংেীীঃ
বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বকন্দ্র (র্সর্ির্স), রাধবেী, নরর্সাংেী বকন্দ্র বেদক বটন্টার্রাং, র্জগার বধালাই, বজে বধালাই ও
র্ফ্র্নর্শাং, কোদলন্ডার্রাং, হাইদরা-এক্সট্রাকটিাং, র্সনর্জাং এবাং র্প্রর্ন্টাং সার্ভেস প্রোন করা হয়। উক্ত বকদন্দ্রর র্নজস্ব
বকান উৎিােন বনই। সার্ভেস গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর বেয়া সরবরাহকৃত কািদড় উিদরার্ির্খত সার্ভেসসমূহ প্রোন করা
হয়।
র্ডদসম্বর ২০১৬ রাদসর সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় জানুয়ার্র ২০১৭ রাদস সার্ভের্সাং হদত আয় (২৩,৫২,৫৮৮২৩,১৫,৬৬৭)= ৩৬,৯২১/- োকা বৃর্ি বিদয়দে। শতকরা র্হদসদব আয় বৃর্ির ির্ররাণ ১.৫৯%। Aciw`‡K
জানুয়ার্র ২০১৭ রাদসর সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় বফ্ব্রুয়ার্র ২০১৭ রাদসর সার্ভের্সাং হদত আয় (২৩,৬১,২২২২৩,৫২,৫৮৮)= ৮,৬৩৪/- োকা বৃর্ি বিদয়দে (ির্রর্শি-“ক”)। আয় বৃর্ির ির্ররাণ ০.৩৭%। বফ্ব্রুয়ার্র ২০১৭
রাদসর তুলনায় রাচ ে ২০১৭ রাদসর সার্ভের্সাং হদত আয় (২৫,২৯,১৫১ - ২৩,৬১,২২২)= ১,৬৭,৯২৯/- োকা বৃর্ি
বিদয়দে (ির্রর্শি-“ক”)। A_©vr আয় বৃর্ির হার ৭.১১%।
গত ২০১৫-২০১৬ Ges PjwZ 2016-2017 অে ে বেদর e¯¿ cÖwµqvKiY †K‡›`ªi 03 gv‡mi mvwf©wms Av‡qi
Zzjbvg~jK weeiYx wb‡¤œ †`qv n‡jvt
A_© eQi
2015-2016
2016-2017

03 gv‡mi †gvU mvwf©wms
n«vm e„w×i cwigvY
Avq (Rvbyqvwi-gvP©)
60,63,354/- MZ 2015-16 A_© eQ‡ii 3q
cÖvwšÍ‡Ki Zzjbvq PjwZ A_©
72,42,961/- eQ‡ii 3q cÖvwšÍ‡K 11,79,607/UvKv Avq e„w× †c‡q‡Q

kZKiv
nvi
19.45%

সার্ভের্সাং কার্ েক্রমদরর রাসওয়ারী খাতর্ভর্ত্তক র্বস্তার্রত প্রর্তদবেন ও বলখর্চৈ ির্রর্শি-‘‘ক’’ এ mwbœ‡ek Kiv n‡jv|
১.২ হ্রাস/বৃর্ির কারণীঃ বকদন্দ্রর র্নজস্ব বকান উৎিােন বনই। বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বসবা গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর
সরবরাহকৃত কািড় এবাং বাজাদরর চার্হোর উির বকদন্দ্রর সার্ভের্সাং এর ির্ররাণ হ্রাস-বৃর্ি হদয় োদক। অে োৎ বস্ত্র
প্রর্ক্রময়াকরণ প্রর্তষ্ঠান কর্তক
ে সরবরাহকৃত কািদড়র ির্ররাণ ববর্শ হদল সার্ভের্সাং বাবে আয় বৃর্ি িায়। অন্যর্েদক
বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ প্রর্তষ্ঠান কর্তক
ে সরবরাহকৃত কািদড়র ির্ররাণ কর হদল সার্ভের্সাং বাবে আয় হ্রাস িায়।

১.৩ রন্তব্যীঃ
1.3.1 স্থানীয়ভাদব বয়দনাত্তর বসবা গ্রহণকারী র্বর্ভন্ন প্রর্তষ্ঠাদনর সরবরাহকৃত বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরদণর উির বকদন্দ্রর আয়
র্নভেরশীল।
1.3.2 ২০১৫-২০১৬ অে ে বেদরর জানুয়ার্র-রাচ ে এ ০৩ (র্তন) রাদসর বরাে সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় ২০১৬-২০১৭
অে ে বেদরর জানুয়ার্র-রাচ ে এ ০৩ (র্তন) রাদসর বরাে সার্ভের্সাং আয় ১১,৭৯,৬০৭/- োকা বৃর্ি বিদয়দে।
১.৪ সুিার্রশীঃ
বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বকন্দ্র কর্তক
ে স্থানীয় র্বর্ভন্ন বস্ত্র প্রর্ক্রময়াকরণ বসবা গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর সাদে র্নর্বড় বর্াগাদর্াদগর
রাধ্যদর বকন্দ্রটির বসবা গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর সাংখ্যা বাড়াদনার িেদযি গ্রহণ করা বর্দত িাদর। এ ব্যািাদর কার্ েকরী
িেদযি গ্রহদণর জন্য বকদন্দ্রর সহকারী রহাব্যবস্থািকদক অিাদরশন এন্ড বরইদন্টইন্যান্স র্বভাগ হদত প্রদয়াজনীয়
র্নদে েশনা বেয়া বর্দত িাদর।
২.১ বেক্সোইল ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (টিএফ্র্স), শাহজােপুর, র্সরাজগঞ্জীঃ
বেক্সোইল ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (টিএফ্র্স), শাহজােপুর, র্সরাজগঞ্জ বকন্দ্র বেদক িাওয়ার লুর ভাড়া,
হস্তচার্লত তাঁত ভাড়া, টুইর্টাং, হোন্ড র্রর্লাং, সুতা ডাইাং ও কোদলন্ডার্রাং সার্ভেস প্রোন করা হয়। উক্ত বকদন্দ্ররও
র্নজস্ব বকান উৎিােন বনই। সার্ভেস গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর বেয়া কািদড় উিদরার্ির্খত সার্ভেসসমূহ প্রোন করা হয়।
র্ডদসম্বর ২০১৬ রাদস সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় জানুয়ার্র ২০১৭ রাদস (২৮,৪৫০ - ২১,৪৫০)= ৭,০০০/োকা সার্ভের্সাং আয় বৃর্ি বিদয়দে। আয় বৃর্ির হার ৩২.৬৩%। জানুয়ার্র, বফ্ব্রুয়ার্র, রাচ ে ২০১৭ রাদসর সার্ভের্সাং
আয় সরান অে োৎ ২৮,৪৫০/- োকা। এদযদৈ সার্ভের্সাং আদয়র হ্রাস বৃর্ি ঘদের্ন (ির্রর্শি-“খ”)।
গত ২০১৫-২০১৬ এবাং চলর্ত ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর বেক্সোইল ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার, শাহজােপুর
বকদন্দ্রর ০৩ রাদসর সার্ভের্সাং আদয়র তুলনামূলক র্ববরণী র্নদে বেয়া হদলাীঃ
অে ে বের
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭

০৩ রাদসর বরাে সার্ভের্সাং
হ্রাস-বৃর্ির ির্ররাণ
আয় (জানুয়ার্র-রাচ ে)
৬৪,৩৫০/- MZ 2015-16 A_© eQ‡ii 3q
cÖvwšÍ‡Ki Zzjbvq PjwZ A_©
৮৫,৩৫০/- eQ‡ii 3q cÖvwšÍ‡K 21,000/UvKv Avq e„w× †c‡q‡Q

শতকরা
হার
৩২.৬৩%

২.২ আয় বৃর্ির কারণীঃ শাহজােপুর বকদন্দ্রর টুইর্টাং সার্ভেস কার্ েক্রমর চালু করায় সার্ভের্সাং আয় বৃর্ি বিদয়দে
(ির্রর্শি-“খ”)।
সার্ভের্সাং কার্ েক্রমদরর রাসওয়ারী খাতর্ভর্ত্তক র্বস্তার্রত প্রর্তদবেন ও বলখর্চৈ ির্রর্শি-‘‘খ’’ এ ‡`qv n‡jv|
2.3 রন্তব্যীঃ
গত ২০১৫-২০১৬ অে ে বেদরর জানুয়ার্র-রাচ ে এ র্তন রাদসর সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় PjwZ 2016-2017 A_©
eQ‡ii জানুয়ার্র-রাচ ে এ ০৩ (র্তন) রাদসর ‡K‡›`ªi বরাে সার্ভের্সাং আয় ২১,০০০/- বৃর্ি বিদয়দে|
২.৩ সুিার্রশীঃ
বকদন্দ্রর প্রর্তটি সার্ভেস ভাড়ার ির্রবদতে র্নজস্ব উদযাদগ ির্রচালনা করদল সার্ভের্সাং আয় বৃর্ি বিদত িাদর। এ
র্বষদয় র্োর্ে িেদযি গ্রহদণর জন্য অিাদরশন এন্ড বরইদন্টইন্যান্স র্বভাগদক অনুদরাধ করা ‡h‡Z cv‡i|
-০২-

৩.১ সার্ভেদসস এন্ড ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (এসএফ্র্স), কুরারখালী, কুর্িয়াীঃ
সার্ভেদসস এন্ড ফ্োর্সর্লটিজ বসন্টার (এসএফ্র্স), কুরারখালী, কুর্িয়া বকন্দ্র বেদক উইর্ভাং, হস্তচার্লত তাঁত ভাড়া,
র্প্রর্ন্টাং বের্বল ভাড়া, টুইর্টাং, সাইর্জাং, কোদলন্ডার্রাং, ডাইাং, র্রর্লাং এবাং বকয়ার সার্ভেস প্রোন করা হয়। টিএফ্র্স,
কুরারখালী বকদন্দ্ররও র্নজস্ব বকান উৎিােন বনই। সার্ভেস গ্রহণকারী প্রর্তষ্ঠাদনর বেয়া কািদড় উিদরার্ির্খত
সার্ভেসসমূহ প্রোন করা হয়।
র্ডদসম্বর ২০১৬, জানুয়ার্র, বফ্ব্রুয়ার্র ও রাচ ে ২০১৭ এ চার রাদস সার্ভের্সাং আয় সরান অে োৎ ১,৫৩,১০১/োকা হওয়ায় আদয়র হ্রাস বৃর্ি ঘদের্ন (ির্রর্শি-“গ”)।
গত ২০১৫-২০১৬ Ges PjwZ 2016-2017 অে ে বেদর KzgviLvjx,Kzwóqv †K‡›`ªi 03 gv‡mi mvwf©wms Av‡qi
Zzjbvg~jK weeiYx wb‡¤œ †`qv n‡jvt
A_© eQi
2015-2016
2016-2017

03 gv‡mi †gvU mvwf©wms
n«vm e„w×i cwigvY
kZKiv nvi
Avq (Rvbyqvwi-gvP©)
4,10,106/- MZ 2015-16 A_© eQ‡ii 3q 12.00%
cÖvwšÍ‡Ki Zzjbvq PjwZ A_©
4,59,303/- eQ‡ii 3q cÖvwšÍ‡K 49,197/UvKv Avq e„w× †c‡q‡Q

সার্ভের্সাং কার্ েক্রমদরর রাসওয়ারী খাতর্ভর্ত্তক র্বস্তার্রত প্রর্তদবেন ও বলখর্চৈ ির্রর্শি-‘‘M’’ এ mwbœ‡ek Kiv n‡jv|
৩.২ বৃর্ির কারণীঃ
বকদন্দ্রর প্রর্তটি সার্ভেসই ভাড়ায় ির্রচার্লত। টুইর্টাং সার্ভেস কার্ েক্রমর পুনরায় চালুকরণ এবাং বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে
কর্তক
ে কোদলন্ডার্রাং ও র্প্রর্ন্টাং বের্বদলর রার্সক র্নধ োর্রত ভাড়া বৃর্ি করায় সার্ভের্সাং আয় র্কছুো বৃর্ি বিদয়দে।
৩.৩ রন্তব্যীঃ
3.3.1 ২০১৫-২০১৬ অে ে বেদরর জানুয়ার্র-রাচ ে এ ০৩ (র্তন) রাদসর বরাে সার্ভের্সাং আদয়র তুলনায় ২০১৬-২০১৭
অে ে বেদরর জানুয়ার্র-রাচ ে এ ০৩ (র্তন) রাদসর বরাে সার্ভের্সাং আয় ৪৯,১৯৭/- োকা বৃর্ি বিদয়দে।
৩.৪ সুিার্রশীঃ
বকদন্দ্রর প্রর্তটি সার্ভেস ভাড়ার ির্রবদতে বকদন্দ্রর র্নজস্ব উদযাদগ ির্রচালনা করদল সার্ভের্সাং হদত আয় বৃর্ি বিদত
িাদর । কাদজই এ র্বষদয় cÖ‡qvRbxq িেদযি গ্রহদণর জন্য বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের অিাদরশন এন্ড বরইদন্টইন্যান্স
র্বভাগদক অনুদরাধ করা ‡h‡Z cv‡i|
৪ বার্ষ েক করেসম্পােন চুর্ক্ত (APA)
৪.১
বয়নপূব ে কার্ েক্রমদর সহায়তাীঃ বস্ত্র ও িাে রন্ত্রণালদয়র সাদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের ২০১৬-২০১৭ অে ে
বেদরর সম্পার্েত বার্ষ েক করেসম্পােন চুর্ক্ত অনুর্ায়ী তাঁত বস্ত্র উৎিােন সহায়তায় বয়নপূব ে বসবা (টুইর্টাং) এর
রাধ্যদর সুতা উৎিােদনর বার্ষ েক লযেরাৈা ১৬,০০০ বকর্জ। বস বপ্রর্যদত, ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর প্রর্ত প্রার্ন্তদক
সুতা উৎিােদনর লযেরাৈা ৪,০০০ বকর্জ। প্রের প্রার্ন্তদক (জুলাই-বসদেম্বর) র্নধ োর্রত লযেরাৈা অজেন করা সম্ভব না
হদলও র্িতীয় প্রার্ন্তদক (অদটাবর-র্ডদসম্বর) বয়নপূব ে বসবা (টুইর্টাং) এর রাধ্যদর সুতা উৎিােদনর ির্ররাণ র্েল
৫,৭৩২ বকর্জ। লযেরাৈা অনুর্ায়ী অজেদনর হার ১৪৩.৩০%। র্ততীয় প্রার্ন্তদক (জানুয়ার্র-রাচ ে) সুতা উৎিােদনর
ির্ররাণ ৮৭৭১ বকর্জ। অজেদনর হার ২১৯.২৮%। ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর (জুলাই-রাচ ে) সুতা উৎিােদনর ির্ররাণ
১৪,৫০৩ বকর্জ। প্রকৃত অজেদনর হার ৯০.৬৪% (ির্রর্শি-“ঘ”)।
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৪.২ বয়দনাত্তর কার্ েক্রমদর সহায়তাীঃ তাঁত বস্ত্র উৎিােন সহায়তায় তাঁর্তদের বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর তাঁত বস্ত্র
উৎিােদনর বার্ষ েক লযেরাৈা ৩.৫০ বকাটি গজ। বস বপ্রর্যদত, ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর প্রর্ত প্রার্ন্তদক তাঁর্তদের
বয়দনাত্তর বসবা প্রোদনর রাধ্যদর তাঁত বস্ত্র উৎিােদনর লযেরাৈা ০.৮৭৫ বকাটি গজ। ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদরর
প্রের প্রার্ন্তদক (জুলাই-বসদেম্বর) তাঁর্তদের বয়দনাত্তর বসবা প্রোদনর রাধ্যদর প্রকৃত তাঁত বস্ত্র উৎিােদনর ির্ররাণ
র্েল ০.৮৫ বকাটি গজ। লযেরাৈা অনুর্ায়ী প্রকৃত অজেন হদয়র্েল ৯৭.১৪%।
আদলাচে অে ে বেদর র্িতীয় প্রার্ন্তদক (অদটাবর-র্ডদসম্বর) তাঁত বস্ত্র উৎিােদনর ির্ররাণ র্েল ০.৮২ বকাটি গজ।
র্িতীয় প্রার্ন্তদকর লযেরাৈা অনুর্ায়ী প্রকৃত অজেন হদয়র্েল ৯৩.৭১%। র্ততীয় প্রার্ন্তদক (জানুয়ার্র-রাচ ে) তাঁর্তদের
বয়দনাত্তর বসবা প্রোদনর রাধ্যদর তাঁত বস্ত্র উৎিােদনর ির্ররাণ ০.৯৬ বকাটি গজ। লযেরাৈা অনুর্ায়ী প্রকৃত অজেদনর
হার ১০৯.৭১%। ২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর (জুলাই-রাচ ে ির্ েন্ত) তাঁর্তদের বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর প্রকৃত তাঁত বস্ত্র
উৎিােদনর ির্ররাণ ২.৬৩ বকাটি গজ। প্রকৃত অজেদনর হার ৭৫.১৪% (ির্রর্শি-“ঘ”)।
২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর বয়নপূব ে ও বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর তাঁতবস্ত্র উৎিােদন সহায়তাকরণ সাংক্রমান্ত করেসম্পােন
সূচদকর ত্রৈ-রার্সক অগ্রগর্ত সারর্ণ ির্রর্শি-‘ঘ’ এ সাংযুক্ত।
৪.৩ রন্তব্যীঃ
২০১৬-২০১৭ অে ে বেদরর সম্পার্েত বার্ষ েক করেসম্পােন চুর্ক্তর লযেরাৈা অনুসাদর র্ততীয় প্রার্ন্তদক (জানুয়ার্র-রাচ ে)
তাঁর্তদের তাঁত বস্ত্র উৎিােন সহায়তায় বয়নপূব ে বসবা (টুইর্টাং) এর রাধ্যদর সুতা উৎিােদনর ির্ররাণ সদন্তাষজনক।
অন্যর্েদক তাঁর্তদের বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর তাঁত বস্ত্র উৎিােদনর লযেরাৈা অনুর্ায়ী প্রকৃত উৎিােদনর ির্ররাণও
সদন্তাষজনক।
৪.৪ সুিার্রশীঃ
২০১৬-২০১৭ অে ে বেদর সম্পার্েত বার্ষ েক করেসম্পােন চুর্ক্তর লযেরাৈা অনুর্ায়ী তাঁর্তদের বয়নপূব ে বসবার রাধ্যদর
সুতা উৎিােন ও বয়দনাত্তর বসবার রাধ্যদর তাঁত বদস্ত্রর উৎিােন বৃর্ির তৎিরতা অব্যাহত রাখা ‡h‡Z cv‡i|G
e¨cv‡i cÖ‡qvRbxq ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অিাদরশন এন্ড বরইদন্টইন্যান্স র্বভাগ n‡Z বকন্দ্রসমূদহর `vwqZ¡ cÖvß
করেকতোদেরদক িরারশে বেয়া বর্দত িাদর।
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cwiwkó- ÒKÓ

evsjv‡`k ZuvZ †ev‡W©i e¯¿ cÖwµqvKiY †K›`ª (wmwcwm), gvae`x, biwms`x Gi mvwf©wms Kvh©µ‡gi ‰Î-gvwmK g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(K) Rvbyqvwi-gvP©/2017 gv‡mi ‰Î-gvwmK AMÖMwZ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| ‡÷›Uvwis
2| wRMvi †avjvB I †÷›Uvwis
3| †RU †avjvB I ‡÷›Uvwis
4| K¨v‡jÛvwis
5| nvB‡WªvG·UªvKUi
6| wmbwRs
7| wcÖw›Us

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
mvwf©wms n‡Z Avq
gvP© 2017
Rvbyqvwi 2017 ‡deªæqvwi 2017
Rvbyqvwi 2017 ‡deªæqvwi 2017
1,02,714 wgt
1,07,791 wgt
90,605 wgt
1,06,828/1,14,433/10,45,602 wgt 9,62,456 wgt 1,10,858 wgt 18,01,933/16,33,796/1,618 wgt
34,205 wgt
26,088 wgt
3,361/73,459/5,60,634 wgt 7,75,441 wgt 7,15,956 wgt
1,83,935/2,54,410/1,04,559 wgt 9,72,955 wgt 11,33,086 wgt
80,044/74,483/14,792 wgt
21,055 wgt
15,185 wgt
8,835/12,653/51,100 wgt
60,347 wgt
51,978 wgt
1,67,652/1,97,988/†gvU =

23,52,588/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
Rvbyqvwi 2017
gvm A‡cÿv
‡deªæqvwi 2017
gv‡m 8,634/UvKv e„w× Ges
‡deªæqvwi 2017
A‡cÿv gvP© 2017
gv‡mi mvwf©wms
Avq 1,67,929/25,29,151/- UvKv e„w× †c‡q‡Q|

gvP© 2017
95,417/18,73,351/59,913/2,34,894/86,741/8,303/1,70,532/-

23,61,222/-

kZKiv nvi

n«vm/e„w×i KviY

Rvbyqvwi 2017
gvm A‡cÿv
‡deªæqvwi 2017
gv‡m mvwf©wms Avq
e„w×i nvi 0.37%
Ges ‡deªæqvwi
2017 A‡cÿv gvP©
2017 gv‡m
mvwf©wms Avq e„w×i
nvi 7.11%|

D³ †K‡›`ªi wbR¯^
†Kvb Drcv`b ‡bB|
mvwf©m MÖnYKvix
cÖwZôv‡bi
mieivnK…Z Kvco
Ges evRv‡ii Pvwn`vi
Dci †K‡›`ªi mvwf©wms
Av‡qi Gi cwigvY
n«vm e„w× n‡q _v‡K|

kZKiv nvi

n«vm/e„w×i KviY

Rvbyqvwi-gvP©/2016
G wZb gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq
A‡cÿv RvbyqvwigvP©/2017 G wZb
gv‡mi ‡gvU mvwf©wms
Avq e„w×i nvi
19.45%|

D³ †K‡›`ªi wbR¯^
†Kvb Drcv`b ‡bB|
mvwf©m MÖnYKvix
cÖwZôv‡bi mieivnK…Z
Kvco Ges evRv‡ii
Pvwn`vi Dci †K‡›`ªi
mvwf©wms Av‡qi
cwigvY n«vm e„w× n‡q
_v‡K|

gšÍe¨

(L) Rvbyqvwi-gvP©/2017 Ges Rvbyqvwi-gvP©/2016, 03 (wZb) gv‡mi ‡gvU AMÖMwZi Zzjbvg~jK wPÎ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| ‡÷›Uvwis
2| wRMvi †avjvB I †÷›Uvwis
3| †RU †avjvB I ‡÷›Uvwis
4| K¨v‡jÛvwis
5| nvB‡WªvG·UªvKUi
6| wmbwRs
7| wcÖw›Us

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
Rvbyqvwi-gvP©/2017
Rvbyqvwi-gvP©/2016
3,01,110 wgt
1,06,145 wgt
21,18,116 wgt
29,44,790 wgt
6,19,119 wgt
72,164 wgt
20,52,031 wgt
20,07,436 wgt
22,10,600 wgt
30,24,019 wgt
51,032 wgt
5,85,050 wgt
1,63,425 wgt
1,30,191 wgt
‡gvU =

mvwf©wms n‡Z Avq
Rvbyqvwi-gvP©/2017
Rvbyqvwi-gvP©/2016
3,16,678/1,13,047/53,09,080/43,70,762/1,36,733/1,35,113/6,73,239/5,77,284/2,41,268/1,76,888/29,791/2,66,557/5,36,172/4,23,703/72,42,961/-
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60,63,354/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
Rvbyqvwi-gvP©/2016
G wZb gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq
A‡cÿv RvbyqvwigvP©/2017 G wZb
gv‡mi ‡gvU mvwf©wms
Avq 11,79,607/UvKv e„w× †c‡q‡Q|

gšÍe¨

-06-

-07-

cwiwkó- ÒLÓ

evsjv†`k ZuvZ †ev‡W©i ‡U·UvBj d¨vwmwjwUR †m›Uvi (wUGdwm), kvnRv`cyi,wmivRMÄ Gi mvwf©wms Kvh©µ‡gi ‰Î-gvwmK g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(K) Rvbyqvwi-gvP©/2017 gv‡mi ‰Î-gvwmK AMÖMwZ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| cvIqvi jyg fvov
2| n¯ÍPvwjZ ZvuZ fvov
3| K¨v‡jÛvwis
4| UzBwós
5| n¨vÛ wiwjs
6| WvBs

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
Rvbyqvwi 2017 ‡deªæqvwi 2017 gvP© 2017
wba©vwiZ fvovq wba©vwiZ fvovq
wba©vwiZ
fvovq
1310 †KwR
812 †KwR
825 †KwR
‡gvU =

Rvbyqvwi 2017
21,450/7000/28,450/-

mvwf©wms n‡Z Avq
‡deªæqvwi 2017
21,450/7000/28,450/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
Rvbyqvwi,
†deªæqvwi I
21,450/- gvP© 2017
gv‡mi
7000/- mvwf©wms Avq
mgvb|
-

kZKiv nvi

gvP© 2017

28,450/-

n«vm/e„w×i
KviY

Rvbyqvwi,
†deªæqvwi I
gvP© 2017
gv‡mi
mvwf©wms Avq
mgvb nIqvq
Avq n«vm
e„w×i nvi
k~b¨|

gšÍe¨
‡K‡›`ªi 18 wU ˆe`y¨wZK ZuvZ
gvwmK fvovq cwiPvjbvi
Rb¨Aby‡gvw`Z cvwU© KZ©K D³
ZuvZmg~n cwiPvjbvq Abxnv
cÖKvk Kivq eZ©gv‡b ˆe`y¨wZK
ZuvZ eÜ i‡q‡Q| n¯Í PvwjZ
ZuvZ, WvBs I n¨vÛ wiwjs mvwf©m
eÜ i‡q‡Q| Z‡e cwiPvjbv cvwU©
msMÖ‡ni cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q|

(L) Rvbyqvwi-gvP©/2017 Ges Rvbyqvwi-gvP©/2016, 03 (wZb) gv‡mi ‡gvU AMÖMwZi Zzjbvg~jK wPÎ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| cvIqvi jyg fvov
2| n¯ÍPvwjZ ZvuZ fvov
3| K¨v‡jÛvwis
4| UzBwós
5| n¨vÛ wiwjs
6| WvBs

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
Rvbyqvwi-gvP©/2017 Rvbyqvwi-gvP©/2016
wba©vwiZ fvovq
wba©vwiZ fvovq
2,947 †KwR
‡gvU =

mvwf©wms n‡Z Avq
Rvbyqvwi-gvP©/2017 Rvbyqvwi-gvP©/2016
64,350/64,350/21,000/85,350/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
Rvbyqvwi-gvP©/2016
wZb gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq
A‡cÿv RvbyqvwigvP©/2017 G wZb
gv‡mi ‡gvU mvwf©wms
Avq 21,000/64,350/- UvKv e„w× †c‡q‡Q|
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kZKiv nvi
Rvbyqvwi-gvP©/2016 G
wZb gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq Ges
Rvbyqvwi-gvP©/2017 G
wZb gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq e„w×i nvi
32.63%|

n«vm/e„w×i
KviY
UzBw÷s
mvwf©m
Kvh©µg Pvjy
Kivq
mvwf©wms
Avq e„w×
†c‡q‡Q|

gšÍe¨
‰e`y¨wZK I n¯ÍPvwjZ
ZuvZ cwiPvjbv cvwU©
Drcv`b eÜ K‡i †`q
Ges WvBs, UzBw÷s I
n¨vÛ wiwjs mvwf©m eÜ
Av‡Q| Z‡e cwiPvjbv
cvwU© msMÖ‡ni cÖ‡Póv
Ae¨vnZ i‡q‡Q|
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cwiwkó- ÒMÓ

evsjv†`k ZuvZ †ev‡W©i mvwf©‡mm G¨vÛ d¨vwmwjwUR †m›Uvi (GmGdwm), KzgviLvjxÕi mvwf©wms Kvh©µ‡gi ‰Î-gvwmK g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(K) Rvbyqvwi-gvP©/2017 gv‡mi ‰Î-gvwmK AMÖMwZ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| DBwfs
2| n¯Z PvwjZ ZvuZ fvov
3| UzBwós
4| K¨v‡jÛvwis,mvBwRs
†Kqvi I WvBs mvwf©wms
5| wiwjs
6| wcÖw›Us †Uwej fvov
7| WvBs (myZv)

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
mvwf©wms n‡Z Avq
‡deª
æ
qvwi
2017
gvP© 2017
Rvbyqvwi 2017
Rvbyqvwi 2017 ‡deªæqvwi 2017
6,419 wgt
6,309 wgt
6,410 wgt
8,001/8,001/1005 wgt
914 wgt
1,051 wgt
1,600/1,600/1,905 †KwR
1,946 †KwR 1,973 †KwR
10,500/10,500/4,11,300wgt 4,29,580 wgt 4,20,440wgt
1,15,000/1,15,000/1,736 wgt
-

1,873 wgt
-

2,011 wgt
‡gvU

18,000/1,53,101/-

18,000/1,53,101/-

gvP© 2017
8,001/1,600/10,500/1,15,000/18,000/1,53,101/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
Rvbyqvwi,
†deªæqvwi I gvP©
2017 gv‡mi
mvwf©wms Avq
mgvb mvwf©wms
nIqvq Av‡qi
n«vm e„w× nqwb|

kZKiv nvi

n«vm/e„w×i
KviY

Rvbyqvwi,
†deªæqvwi I gvP©
2017 gv‡mi
mvwf©wms Avq
GKB nIqvq
Av‡qi n«vm e„w×i
nvi k~b¨|

gšÍe¨
DBwfs mvwf©‡m
by¨bZg PvR© Av`vq
Kiv nq| wiwjs I
WvBs myZv Kvh©µg
eÜ i‡q‡Q| †K†›`ªi
Ab¨ mKj mvwf©mB
wba©vwiZ fvovq
cwiPvwjZ n‡”Q|

(L) Rvbyqvwi-gvP©/2017 Ges Rvbyqvwi-gvP©/2016, 03 (wZb) gv‡mi ‡gvU AMÖMwZi Zzjbvg~jK wPÎ t
mvwf©mmg~‡ni bvg t
1| DBwfs
2| n¯Í PvwjZ ZvuZ fvov
3| UzBwós
4| K¨v‡jÛvwis,mvBwRs
†Kqvi I WvBs mvwf©wms
5| wiwjs
6| wcÖw›Us †Uwej fvov
7| WvBs (myZv)

mvwf©wms Gi cwigvY (wgUvi/†KwR)
Rvbyqvwi-gvP©/2017 Rvbyqvwi-gvP©/2016
19,138 wgt
19,943 wgt
2,970 wgt
3,519 wgt
5,846 ‡KwR
10,250 †KwR
12,61,320 wgt
11,13,360 wgt
5,620 wgt

9,414 wgt
‡gvU =

mvwf©wms n‡Z Avq
Rvbyqvwi-gvP©/2017 Rvbyqvwi-gvP©/2016
24,003/24,003/4,800/4,800/31,500/30,303/3,45,000/3,06,000/-

Avq n«vm/e„w×
Gi cwigvY
RvbyqvwigvP©/2016 G wZb
gv‡mi ‡gvU
mvwf©wms Avq
A‡cÿv I
Rvbyqvwi45,000/- gvP©/2017 wZb
gv‡mi mvwf©wms
4,10,106/- Avq 49,197/UvKv e„w× ‡c‡q‡Q|

54,000/4,59,303/-
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kZKiv nvi
RvbyqvwigvP©/2016 G wZb
gv‡mi mvwf©wms
Avq A‡cÿv
RvbyqvwigvP©/2017 G wZb
gv‡mi mvwf©wms
Avq e„w×i nvi
12%|

n«vm/e„w×i
KviY
K¨v‡jÛvwis
I wcÖw›Us
†Uwej Gi
gvwmK
wba©vwiZ
fvov e„w×
Kivq
mvwf©wms Avq
e„w×
†c‡q‡Q|

gšÍe¨
DBwfs mvwf©‡m by¨bZg
PvR© Av`vq Kiv nq|
wiwjs I WvBs myZv
Kvh©µg eÜ i‡q‡Q|
†K†›`ªi Ab¨ mKj
mvwf©mB wba©vwiZ fvovq
cwiPvwjZ n‡”Q|

-12-

-13-

-‘ঘ’

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সায়ে বাাংলায়েশ তাঁত ববায়ড ের ২০১৬-২০১৭ অে ে বছয়রর সম্পাদেত
অনুযােী
- /২০১৭ পয েন্ত ত্রৈ-মাদসক অগ্রগদত
কায েক্রম

কমেসম্পােন
সূচক

একক কমেসম্পােন
সূচয়কর
মান

লক্ষ্যমাৈা
(২০১৬১৭)

১

‡
/১৬

২

‡
/১৬

৩
(

(APA)

৩

‡
-

২০১৬-১৭

‡

(

-

২০১৬-১৭

/১৭)
-

/১৭

)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১.১ তাঁত
বস্ত্র
উৎপােয়ন
সহােতা

[১.১.১] বেনপূব ে
বসবা (টুইদটাং)
এর মাধ্যয়ম
উৎপাদেত সুতার
পদরমাণ

বকদি

৩.০০

১৬,০০০

৪,০০০

০০

5,732

৮,৭৭১

২১৯.২৮%

১৪,৫০৩

৯০.৬৪%

কায েক্রম

কমেসম্পােন সূচক

একক কমেসম্পােন লক্ষ্যমাৈা
সূচয়কর
(২০১৫মান
১৬)

১

২

‡
/১৬

‡
/১৬

৩
(

‡
/১৭

৩
(

২০১৬-১৭

‡

)

২০১৬-১৭

/১৭

-

)

-

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১.১ তাঁত
বস্ত্র
উৎপােয়ন
সহােতা

[১.১.২] বেয়নাত্তর
বসবার মাধ্যয়ম
উৎপাদেত তাঁত
বয়স্ত্রর পদরমাণ

বকাটি
গি

১০

৩.৫০

০.৮৭৫

০.৮৫০

০.৮২

০.৯৬

১০৯.৭১%

২.৬৩

৭৫.১৪%

-১৪-

)

