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১৯. নাগচরক বসিা প্রোন প্রচতশ্রুচত (Citizen Charter); িাতাঁদিার সম্পচি ও অন্যান্য িাপনার চিিরণ 
২৮ 

২০.         ২৮ 

২১. সম্পাচেত/িলিান গুরুত্বপূণ ড কার্ ডািচলর সংচক্ষপ্ত চিিরণ ২৯-৩০ 

 



সারচণসমূহঃ 

১. িাংলাদেশ তাঁত বিাদর্ ডর িায়ী/অিায়ী অনুদিাচেত পদের চিপরীদত িতডিাদন কি ডরত শূন্য 

পদের চিিরণী (সারচণ- ১) 
৩১-৩৪ 

২. িাংলাদেশ তাঁত চশক্ষা ও প্রচশক্ষণ ইনচিটিউট, নরচসংেী বকদন্দ্রর প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যািচল 

(সারচণ- ২.১) 
৩৫ 

৩. হস্তিাচলত তাঁত িে সরঞ্জািাচে উন্নয়ন বকদন্দ্রর ভ্রাম্যিাণ প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যািচল  

(সারচণ- ২.২) 
৩৬ 

৪. িাংলাদেশ তাঁত চশক্ষা ও প্রচশক্ষণ ইনচিটিউট, নরচসংেী’র একাদর্চিক প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত 

তথ্যািচল (সারচণ- ২.৩) 
৩৬ 

৫. তাঁত প্রচশক্ষণ উপদকন্দ্র, বিড়া’র প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যািচল (সারচণ- ২.৪) ৩৭ 

৬. রংপুর প্রচশক্ষণ বকদন্দ্রর প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যািচল (সারচণ- ২.৫) ৩৮ 

৭. চসদলট প্রচশক্ষণ বকদন্দ্রর প্রচশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যািচল (সারচণ- ২.৬) ৩৮ 

৮. িে প্রচক্রয়াকরণ বকন্দ্র (চসচপচস), িাধিেীর তথ্যািচল (সারচণ- ৩.১) ৩৯ 

৯. বশািারািপুর টিএফ্চস এর তথ্যািচল (সারচণ- ৩.২) ৪১ 

১০. শাহজােপুর টিএফ্চস এর তথ্যািচল (সারচণ- ৩.৪) ৪২ 

১১. কুিারখালী  এসএফ্চস এর তথ্যািচল (সারচণ- ৩.৫) ৪৪ 

১২. িাঞ্ছারািপুর এসএফ্চস এর তথ্যািচল (সারচণ- ৩.৬) ৪৬ 

১৩. তাঁচতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কি ডসূচির আওতায় িাচসক ঋণ চিতরণ প্রচতদিেন (সারচণ- ৪) ৪৭ 

১৪. বিচসক বসন্টারওয়াচর চনিিনকৃত তাঁচত সচিচতর তথ্যািচল (সারচণ- ৫) ৫০- ৫১ 

১৫. িাংলাদেশ তাঁত বিাদর্ ডর িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকদল্পর িাস্তি ও আচথ ডক অগ্রগচতর তথ্য (সারচণ- ৬) ৫২ 

১৬. রাজস্ব িাদজট িরাদ্দ ও ব্যয় চিিরণী (সারচণ- ৭) ৫৩ 

১৭. Goals ,Indicators and Targets of SDG Relating of BHB, SDG Action Plan 

through National Mid-Term and Long-Term Development Plans (সারচণ- ৮) 
৫৪-৭১ 

১৮. িে ও পাট িন্ত্রণালদয়র সাদথ িাতাঁদিার ২০২০-২১ অথ ড িছদরর িাচষ ডক কি ডসম্পােন চুচক্ত 

(APA) অনুর্ায়ী অগ্রগচতর প্রচতদিেন (সারচণ- ৯) 
৭২-৭৩ 

১৯. িাতাঁদিা’র সাদথ িাঠ পর্ ডাদয়র বকন্দ্র/প্রচতষ্ঠানসমূদহর ২০২০-২১ অথ ড িছদরর িাচষ ডক কি ডসম্পােন 

চুচক্ত (APA) অনুর্ায়ী (বসদেম্বর ২০২০) অগ্রগচতর প্রচতদিেন (সারচণ- ১০.১ - ১০.৬) 
৭৪-৭৯ 
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১। ভূবমকাাঃ 

হস্তচাবলত তাঁত বশল্প বাাংলাদেদশর িব ডবৃহৎ কুটির বশল্প। জাতীয় অর্ ডনীবতদত তাঁত বশদল্পর ভূবমকা অপবরিীম। ২০১৮ িাদলর 

তাঁত শুমাবর অনুযায়ী তাঁত বশদল্প বছদর ৪৭.৪৭৪ বকাটি বমটার কাপড় উৎপাবেত হয়, যা বেদশর বস্ত্র চাবহোর প্রায় ২৮ ভাগ 

পূরণ কদর র্াদক। জাতীয় অর্ ডনীবতদত মূল্য িাংদযাজদনর বেক বেদয় তাঁত বশল্প াাদতর অবোন ২২৬৯.৭০ বকাটি টাকা। 

বজবর্বপদত তাঁত বশল্প াাদতর অবোন ০.১০%। বতডমাদন এ বশদল্পর িাদর্ তাঁবতিহ প্রতযক্ষভাদব প্রায় নয় লক্ষ বলাক বনদয়াবজত 

রদয়দছ। এছাড়াও বর্জাইনার, তাঁত ব্যবিায়ী, তাঁত উদযাক্তা, তাঁদত সুতা, রাং ও রিায়ন িরবরাহকারী, আমোবন ও 

রপ্তাবনকারকিহ ববপুল পবরমাণ জনদগাষ্ঠী পদরাক্ষভাদব এ বশদল্পর িাদর্ জবড়ত রদয়দছ। ফদল কম ডিাংস্থাদনর বেক বেদয় এর 

স্থান কৃবি ও গাদম ডন্টি বশদল্পর পদরই তৃতীয় বৃহত্তম এবাং গ্রামীণ কম ডিাংস্থাদনর বক্ষদে কৃবির পদর বিতীয় বৃহত্তম। গ্রামীণ 

কম ডিাংস্থান সৃবিদত এবাং মবহলাদের আমকরকম ডিাংস্থাদনর বক্ষদে তাঁত বশদল্পর ভূবমকা অনয। ২০১৮ িাদল বেশব্যাপী পবরচাবলত 

তাঁত শুমাবর অনুযায়ী বেদশ ববযমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউবনদট বমাট হস্তচাবলত তাঁদতর িাংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। তন্মদে চালু 

তাঁদতর িাংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবাং বন্ধ তাঁদতর িাংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি। বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত প্রকাবশত বাবি ডক ব্যবস্থাপনা তথ্য 

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

প্রবতষ্ঠানিমূদহর কায ডক্রদমর বববরণ িবিদবশ করা হয়। প্রবতদবেদন িবিদববশত তথ্য উপাত্ত তাঁত বশদল্পর উিয়ন ও ভববষ্যৎ 

কায ডক্রম গ্রহদণ িহায়ক হদব। 
 

২। তাঁত ববার্ ড পবরবচবতাঃ 

তাঁত বশদল্পর মাদনািয়দন ১৯৭২ িাল বর্দকই বাাংলাদেদশ প্রাবতষ্ঠাবনক উদযাগ গ্রহণ করা হয়। জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু বশা 

মুবজবুর রহমান তাঁত বশদল্পর উিয়দন বছদলন গভীরভাদব আগ্রহী। তান িমবায় িবমবত, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প িাংস্থা 

প্রভৃবত প্রবতষ্ঠাদনর উপর এ োবয়ত্ব অপ ডণ করা হয়। বকন্তু এ প্রাবতষ্ঠাবনক উদযাগ বতমন িফল না হওয়ায় লক্ষয অজডদন 

ইবতবাচক পবরবতডদনর জয নতুন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়। বেদশর লক্ষ লক্ষ গবরব ও বনাঃস্ব তাঁত বশল্পীদের স্ব-বপশায় 

বনদয়াবজত বরদা তাঁদের বনয়বমত প্রদয়াজনীয় উপকরণ িরবরাহ ও বিবা প্রোদনর ব্যবস্থা বরদা, উপযুক্ত প্রবশক্ষণ প্রোন ও 

আধুবনক লাগিই প্রযুবক্ত ব্যবহাদরর মােদম বপশাগত েক্ষতা ও উৎপােন বৃবি বনবিত করা এবাং উৎপাবেত দ্রব্য িামগ্রীর সুষ্ঠু 

বাজারজাতকরদণ িহায়তা োন ও তাঁদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন ত্বরাবিত করার লদক্ষয প্রর্ম পঞ্চবাবি ডক পবরকল্পনায় 

প্রেত্ত গুরুত্বানুিাদর ১৯৭৭ িাদলর ৬৩ নাং অোদেশ বদল বাাংলাদেশ হযান্ডলুম ববার্ ড (বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড-বাতাঁদবা) গঠিত হয়। 

পরবতীদত বাাংলাদেশ জাতীয় িাংিদে ২০১৩ িদনর ৬৪ নাং আইন অনুিাদর Bangladesh Handloom Board Ordinance, 

1977 রবহত ক্রদম বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড পুনগ ডঠিত হয়। 
 

৩।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বভশনাঃ  শবক্তশালী তাঁত াাত। 
 

৪।                       বমশনাঃ  

                  ,           ,                                                                , 

                ,                                                                        

                    -                  । 
 

৫।  তাঁত বশল্প াাদতর লক্ষয/উদেশ্যাঃ  

৫.১                  ও                        ; 

৫.২                ও             ; 

৫.৩                 ও                         ; 

৫.৪                                       ; 

৫.৫                             ও             । 
 

৬ । তাঁত বশদল্পর লক্ষয/উদেশ্য অজডদনর বকৌশলিমূহাঃ 
 

৬.১ বেদশর তাঁত অধুযবিত এলাকায় বববিক বিন্টার স্থাপন, প্রবশক্ষণ কম ডসূবচ িম্প্রিারণ, উৎপােন উপকরণ িরবরাহ 

বনবিতকরণিহ তাঁত বদস্ত্রর সুষ্ঠু ববপণন ব্যবস্থা গদড় বতালা। 

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

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

৬.৩ তাঁত বশল্প াাদতর িম্প্রিারদণর মােদম গ্রামীণ আমকরকম ডিাংস্থান সৃবি ও োবরদ্রয হ্রািকরদণর লদক্ষয বন্ধ তাঁতিমূহ চালু 

করার বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় চলবত মূলধন িরবরাদহর ব্যবস্থা করা। 

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

৬.৫  তাঁত বশদল্পর উিয়দন নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা। 

৬.৬  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণর জয বেদশ ও বেদশর বাইদর বববভি স্থাদন তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা। 
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৭।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কায ডাবলী: 
 

 

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

(া) হস্তচাবলত তাঁত বশল্প িাংক্রান্ত পবরিাংখ্যান িাংরক্ষণ; 

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

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

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

(চ) তাঁবত িবমবতিমূদহর িহায়তায় হস্তচাবলত তাঁত বশদল্পর উিয়ন; 

(ছ) তাঁবত িবমবতিমূদহর মােদম তাঁবতগণদক বস্ত্র রিায়ন, খুচরা যন্ত্াাংশ, সুতা ইতযাবে ব্যবহারদযাগ্য দ্রব্যাবে যায্য মূদল্য 

িরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(জ) তাঁবত িবমবতিমূদহর মােদম হস্তচাবলত তাঁতবশল্পিমূহদক কাঁচামাল িরবরাহ ও তাহাদের বনকট হইদত উৎপাবেত পণ্যাবে 

ক্রয়পূব ডক গুোমজাতকরদণর উদেদশ্য গুোমিমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং িকদলর জয নকশা, সুতা ততবর, বিবচাং, রাংকরণ, 

ইবস্ত্র করা, ছাপা ও বফবনবশাং এর সুদযাগ-সুববধার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঝ) বেদশর অভযন্তদর ববক্রয় ও ববদেদশ রপ্তাবনর বনবমত্ত হস্তচাবলত তাঁতজাত দ্রব্যাবের বনবে ডি মান প্রবমতকরদণর জয উিয়ন ও 

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

(ঞ) বেদশ ও ববদেদশ তাঁতপণ্য জনবপ্রয় কবরবার উদেদশ্য প্রচার ও প্রচারণামূলক কায ডক্রম গ্রহণ; 

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

(ঠ)  তাঁবত ও তাঁত বশদল্পর িাদর্ িম্পৃক্ত ব্যবক্তদের প্রবশক্ষণ সুববধা প্রোন এবাং উহার উিয়ন; 

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

(ঢ)  এই আইদনর উদেশ্য পূরণকদল্প ববার্ ড কতৃডক প্রদযাজনীয় ববদববচত বা িরকার কতৃডক বনদে ডবশত বকান কায ডিম্পােন ও 

কম ডসূবচ বাস্তবায়ন। 
 

৮।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনটওয়াকডিমূহাঃ 
 

৮.১  বেশব্যাপী তাঁত বশল্পীদের বিবা প্রোদনর জয ৩৫টি বববিক বিন্টার; (৩টি িাব বববিক বিন্টারিহ) 

৮.২  ১টি তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট (নরবিাংেী); 

৮.৩  ১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট (নরবিাংেী)। 

৮.৪  ২টি তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র (বিদলট ও রাংপুর); 

৮.৫  ৩টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র (কাবলহাতী-টাঙ্গাইল, ববলকুবচ-বিরাজগঞ্জ, কমলগঞ্জ-বমৌলভীবাজার)। 

৮.৬  ১টি তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র (ববড়া, পাবনা); 

৮.৭  ১  বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী; 

৮.৮  ২টি বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুবমল্লা, শাহজােপুর-বিরাজগঞ্জ); 

৮.৯  ২টি িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (কুমারাালী-কুবিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাবড়য়া)। 
 

৯।   এক নজদর বাাংলাদেশ  তাঁত ববাদর্ ডর ৩৫ টি বববিক বিন্টার: 
 

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

ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন বেশব্যাপী ৩৫টি বববিক বিন্টাদরর মােদম তাঁবত িবমবত বববধমালা-১৯৯১ বমাতাদবক তাঁবত িবমবতর 

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

িহায়তা প্রোন করা এবাং তাঁত বশদল্পর বববভি িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন করাই হদে বববিক বিন্টাদরর প্রধান কাজ। এছাড়া 

প্রার্বমক তাঁবত িবমবত, মােবমক তাঁবত িবমবত এবাং জাতীয় তাঁবত িবমবত বনবন্ধন কদর র্াদক। তাঁত কারাানা বনবন্ধনিহ 

প্রার্বমক ও মােবমক তাঁবত িবমবত অবর্ট কায ডক্রম িম্পি কদর র্াদক এবাং শুল্ক মুক্ত সুববধায় তাঁবত িবমবতর অনুকূদল সুতা, 

রাং ও রিায়ন আমোবনর সুপাবরশ কদর র্াদক। কািমি কতৃডক বাদজয়াপ্ত সুতা তাঁবত িবমবতর অনুকূদল বরাে প্রোন করািহ 

তাঁবত ও তাঁদতর শুমাবর হালনাগাে এবাং তাঁবতদের েক্ষ কদর গদড় বতালার বনবমত্ত প্রবশক্ষণার্ী বনব ডাচদনর জয এদক্ষদে বববিক 

বিন্টার িহায়তা কদর র্াদক। প্রবতটি বববিক বিন্টাদরর িাবব ডক োবয়দত্ব এক জন কদর বলয়াদজাঁ অবফিার এবাং তার অধীদন 

বফল্ড সুপারভাইজারগণ রদয়দছ যাঁরা উবল্লবাত কায ডক্রমগুদলা িম্পােন কদর র্াদক। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতাধীন বববিক 

বিন্টারিমূহ বনম্নরূপাঃ 

৪.১  বববিক বিন্টার বমরপুর:  

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

৩, িক-এফ,িাাংবাবেক আবাবিক এলাকা, বমরপুর, ঢাকায় বকন্দ্রটি অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব জবম 

বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় ঢাকার বমরপুদর 

ঐবতহযবাহী ববনারবি শাবড় ততবর হয়, বেশজুদড় এ শাবড়র ববশ কের রদয়দছ।  
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৪.২  বববিক বিন্টার বোহার:  

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

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

বজলা।  উবল্লবাত এ এলাকাগুদলাদত উিত মাদনর লুবঙ্গ ততবর হয়।  
 

৪.৩  বববিক বিন্টার রূপগঞ্জ: 

রূপগঞ্জ একটি তাঁত অধুযবিত এলাকা। এ এলাকায় জামোবন ও কাতান শাবড় বববশ ততবর হয়। িমগ্র রূপগঞ্জ উপদজলায় 

বিবািরত তাঁবতদের কল্যাদণর জয নারায়ণগঞ্জ বজলার রূপগঞ্জ উপদজলার রূপগঞ্জ (বজ.এল নাং-১৩৯) বমৌজায় ০.৫০ একর 

বনজস্ব জবমর উপর বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ বিন্টাদরর আওতাধীন িমগ্র রূপগঞ্জ উপদজলা।  
 

৪.৪  বববিক বিন্টার আড়াইহাজার: 

নারায়ণগঞ্জ বজলার আড়াইহাজার উপদজলার আড়াইহাজার বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন 

করা হয় । রূপগঞ্জ উপদজলা ব্যতীত িমগ্র নারায়ণগঞ্জ বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহ বিবািরত তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর 

জয এ বববিক বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ জামোবন শাবড় ও মশাবরর বনট বববশ 

উৎপাবেত হয়। 
 

৪.৫ বববিক বিন্টার নরবিাংেী:  

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

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

ববছানার চাের, বিাফার কভার, বিবপি, মশাবরর বনট ও তাঁত কটন শাবড় বববশ উৎপাবেত হয়। 
 

৪.৬ বববিক বিন্টার টাঙ্গাইল: 

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

িাহায্য-িহদযাবগতা করার জয (বমজডাপুর বজ এল নাং-৬৬ াবতয়ান নাং-৭২৯) ০.৭৫ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক 

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

শাবড়, সুবত শাবড়, হাফ বিল্ক, িফট্ বিল্ক, সুবত জামোবন, টুইি কটন শাবড় বববশ ততবর হয়। 
 

 

৪.৭ বববিক বিন্টার কাবলহাতী: 

টাঙ্গাইল বজলার কাবলহাতী উপদজলার বল্লাবাজার এলাকায় কাবলহাতী (বজ এল নাং-২০৫) বমৌজায় ০.৫৮ একর বনজস্ব জবমর 

উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। কাবলহাতী, ঘাটাইল, মধুপর, বগাপালপুর, ও ভূয়াপুর উপদজলায় অবস্থানরত 

তাঁবতদের িাবব ডক িহদযাবগতা করার উদেদশ্য উক্ত বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। কাবলহাতীদত সুবত শাবড়, হাফ বিল্ক, িফট্ বিল্ক, 

সুবত জামোবন শাবড় বববশ উৎপাবেত হয়। 
 

 

৪.৮ বববিক বিন্টার ময়মনবিাংহ:  

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

প্রবতষ্ঠা করা হয়। এ বববিক বিন্টারটি বজলা পবরিে ভবন, ময়মনবিাংদহ অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব 

জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। উবল্লবাত এলাকািমূদহ জামোবন শাবড়, গামছা 

ও উপজাতীয়দের শাবড় ততবর হয়। 
 

৪.৯  বববিক বিন্টার ভাাংগা: 

ফবরেপুর বজলার ভাাংগা উপদজলার িবিকদট িেরজী বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা 

হয়। ফবরেপুর, শবরয়তপুর,মাোরীপুর ও বগাপালগঞ্জ বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহর তাঁবতদের কল্যাদণর জয এ বকন্দ্রটি 

প্রবতবষ্ঠত হয়। উক্ত এলাকািমূদহ লুবঙ্গ ও গামছা বববশ উৎপাবেত হয়। 
 

৪.১০  বববিক বিন্টার বিরাজগঞ্জ:   

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

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

আওতাধীন এলাকািমূহ বিরাজগঞ্জ,কামারান্দ, কাবজপুর ও তাড়াশ উপদজলার িমগ্র এলাকা। এ এলাকায় প্রচুর লুবঙ্গ, শাবড়, 

গামছা উৎপাবেত হয়।  
 

৪.১১ বববিক বিন্টার উল্লাপাড়া:  

বিরাজগঞ্জ বজলার উল্লাপাড়া উপদজলার তাঁবতদের কল্যাদণর জয বিরাজগঞ্জ বজলার উল্লাপাড়া উপদজলার নন্দীগাতী (বজ.এল 

নাং-২৪২) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর  উপর এ বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন 

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

ততবর হয়। 
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৪.১২  বববিক বিন্টার ববলকুবচ: 

ববলকুবচ ও বচৌহাবল উপদজলার আওতাধীন এলাকািমূদহ বিবািরত তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত হয়।  এ 

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

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

৪.১৩  বববিক বিন্টার শাহজােপুর: 

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

তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) এর অভযন্তদর এ বববিক বিন্টারটি অববস্থত। এ এলাকায় 

তাঁত কটন শাবড়, লুবঙ্গ, শাবড়, গামছা ও বিবপি প্রচুর পবরমাদণ ততবর হদয় র্াদক। 

৪.১৪ বববিক বিন্টার িাঁবর্য়া: 

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

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

বববশ উৎপাবেত হয়। 

৪.১৫ বববিক বিন্টার কাহালু:  

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

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

বকন্দ্রটি  প্রবতষ্ঠা করা হয়। এ এলাকািমূদহ গামছা, বতায়াদল, কম্বল, মশাবরর বনট, ববনারবি শাবড় ও শাল চাের ততবর হদয় 

র্াদক। 

৪.১৬ বববিক বিন্টার রাজশাহী: 

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

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

বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। লুবঙ্গ, গামছািহ  বিল্ক শাবড় বববশ ততবর হদয় র্াদক।   
 

৪.১৭ বববিক বিন্টার রাংপুর: 

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

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

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অভযন্তদর অববস্থত। ববনারবি শাবড়, লুবঙ্গ, গামছা ও শতরবঞ্জ এ 

অঞ্চদল  বববশ ততবর হয়। 

৪.১৮  বববিক বিন্টার বচবররবন্দর: 

তাঁবতদের কল্যাদণর জয বেনাজপুর বজলাস্থ বচবররবন্দর উপদজলার রাণীরবন্দর এলাকায় নশরতপুর বমৌজায় ০.৫০ একর 

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

ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও নীলফামারী বজলা। উবল্লবাত এলাকািমূদহ লুবঙ্গ ও গামছা ততবর হদয় র্াদক। 

৪.১৯ বববিক বিন্টার কুবিয়া:  

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

হয়। িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), কুমারাালী, কুবিয়ার অভযন্তদর এ বকন্দ্রটি অববস্থত। কুবিয়া, বমদহরপুর, 

চুয়ার্াঙ্গা ও রাজবাবড় বজলািমূদহ ববছানার চাের, শাবড়, লুবঙ্গ, গামছা, শাল চাের ও বতায়াদল বববশ পবরমাদণ উৎপাবেত হদয় 

র্াদক। 

৪.২০ বববিক বিন্টার যদশার: 

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

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

হয়। যদশাদর গামছা, লুবঙ্গ ও কাতান শাবড় ততবর হদয় র্াদক।  

৪.২১ বববিক বিন্টার িাতক্ষীরা: 

িাতক্ষীরা, কলাদরায়া ও তালা উপদজলায় বিবািরত তাঁবতদের কল্যাদণর জয িাতক্ষীরা (বজ এল নাং-৫৮) বমৌজায় ০.৫০ 

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

িাধারণত গামছা ততবর হদয় র্াদক।  
 

৪.২২  বববিক বিন্টার কাবলগঞ্জ: 

কাবলগঞ্জ বববিক বিন্টারটি িাতক্ষীরা বজলার কাবলগঞ্জ উপদজলার নলতা এলাকার কাবলগঞ্জ (বজ এল  নাং-১৬) বমৌজায় ০.৫০ 

একর বনজস্ব জবমর উপর স্থাপন করা হয়। িাতক্ষীরা বজলার কাবলগঞ্জ, বেবহাটা, আশাশুবন ও শ্যামনগর উপদজলায় বিবািরত 

তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর জয এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত হয়। িাতক্ষীরা বজলার কাবলগঞ্জ উপদজলায় বরাগীদের বচবকৎিার বক্ষদে 

ব্যবহৃত গজ ব্যাদন্ডজ বববশ উৎপাবেত হয়। 
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৪.২৩  বববিক বিন্টার তশলকুপা: 

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

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

বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকায় িাধারণত লুবঙ্গ ও গামছা ততবর হয়। 
 

৪.২৪  বববিক বিন্টার খুলনা: 

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

বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। এ বিন্টারটি উপদজলা চত্বর ফুলতলা, খুলনায় অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় বকাদনা বনজস্ব 

জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। খুলনা, বাদগরহাট ও বপদরাজপুর বজলার 

আওতাধীন এলাকািমূদহ িাধারণত গামছা ততবর হদয় র্াদক।  
 

৪.২৫    বববিক বিন্টার বগৌরনেী: 

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

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

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

৪.২৬ বববিক বিন্টার পটুয়াাালী: 

পটুয়াাালী, বরগুনা এবাং ঝালকাঠি বজলার আওতাধীন এলাকািমূহ বনদয় এ বববিক বিন্টাদরর িাবব ডক কায ডক্রম পবরচাবলত হয়। 

রুস্তম মৃধার কালভাট ড, টাউন কাবলকাপুর, পটুয়াাালী এলাকায় এ বববিক বিন্টারটি অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতায় 

বকাদনা বনজস্ব জবম বনই। ভাড়া ভবদন বকন্দ্রটির যাবতীয় োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। পটুয়াাালী বববিক বিন্টাদরর 

আওতাধীন এলাকায় তাঁদত উৎপাবেত উিতমাদনর শাট ড বপছ, বমদয়দের চাের, ববছানার চাের, গামছা, লুবঙ্গ ও উপজাতীয় 

মবহলাদের র্াবম বববশ উৎপাবেত হয়। 
  

৪.২৭  বববিক বিন্টার বাঞ্ছারামপুর:  

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

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

গামছা ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 
 

৪.২৮ বববিক বিন্টার বহামনা: 

কুবমল্লা, চাঁেপুর, বনায়াাালী, বফনী এবাং লক্ষীপুর বজলায় বিবািরত তাঁবতদের সুদয়াগ-সুববধা প্রোদনর জয কুবমল্লা বজলায় 

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

কুবমল্লা বজলার বহামনা উপদজলার রামকৃষ্ণপুর এলাকায় অববস্থত। এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ লুবঙ্গ, গামছা, 

রুমাল ও াাবে কাপড় ততবর হয়। 
 

৪.২৯  বববিক বিন্টার কমলগঞ্জ: 

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

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

উপজাতীয় তাঁবতদের কল্যাদণর জয এ বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। এ এলাকািমূদহ তাঁদত উৎপাবেত উিতমাদনর ববছানার চাের, 

মবনপুবর শাবড়, বিবপছ, ওড়না, ভযাবনটি ব্যাগ ও উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম উৎপাবেত হয়। 

৪.৩০ বববিক বিন্টার বান্দরবান: 
 

পাবতডয বজলা বান্দরবান এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের কল্যাদণর জয বালাঘাটা বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর এ 

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

এলাকার তাঁবতদের বনদয় এর কায ডক্রম পবরচাবলত হয়। এ  বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ  উপজাতীয় মবহলাদের 

র্াবম, ওড়না, শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 

৪.৩১ বববিক বিন্টার কক্সবাজার: 

িমগ্র কক্সবাজার বজলার উপজাতীয় তাঁবত ও অযায তাঁবতদের িাবব ডক কল্যাদণর জয কক্সবাজার বজলার বঝলাংজা  (বজ.এল-

১৭) বমৌজায় ০.৫০ একর বনজস্ব জবমর উপর কক্সবাজার বববিক বিন্টারটি স্থাপন করা হয়। এ বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন 

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

৪.৩২  বববিক বিন্টার রাঙ্গামাটি: 

রাঙ্গামাটি পাব ডতয বজলায় বিবািরত উপজাতীয় তাঁবতদের বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক িকল প্রকার সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর 

উদেদশ্য এ বকন্দ্রটি প্রবতবষ্ঠত হয়। েবক্ষন কাবলন্দীপুর, বনউদকাট ড বববল্ডাং, রাঙ্গামাটি এলাকায় এ বকন্দ্রটি অববস্থত। এ বববিক 

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

বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ  উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম, ওড়না, শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 
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৪.৩৩   িাব বববিক বিন্টার াাগড়াছবড়:  

াাগড়াছবড় পাব ডতয বজলায় বিবািরত উপজাতীয় তাঁবতদের বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক িকল প্রকার সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর 

উদেদশ্য এ িাব বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। কাদলক্টবরদয়ট জাদম মিবজে মাদকডট ভবন নাং-০১ কক্ষ নাং-২০৯ াাগড়াছবড় পাব ডতয 

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

োপ্তবরক কায ডক্রম পবরচাবলত হদে। এ িাব বববিক বিন্টাদরর আওতাধীন এলাকািমূদহ উপজাতীয় মবহলাদের র্াবম, ওড়না, 

শাবড়, বমদয়দের চাের ও লুবঙ্গ উৎপাবেত হয়। 

৪.৩৪ িাব বববিক বিন্টার বরৌমারী: 

কুবড়গ্রাম বজলার আওতাধীদন এবাং এর পার্শ্ডবতী অঞ্চদলর তাঁবতদের প্রদয়াজনীয় িাহায্য-িহদযাবগতা প্রোদনর জয কুবড়গ্রাদমর 

বরৌমারী উপদজলায় ২০১৯ িাদল এ িাব বববিক বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। ববনারবি শাবড়, লুবঙ্গ, গামছা ও শতরবঞ্জ এ অঞ্চদল  

বববশ ততবর হয়। 

৪.৩৫ িাব বববিক বিন্টার বোগাছী: 

পাবনা বজলার তাঁবতদের সুদযাগ-সুববধা প্রোদনর জয বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক পাবনা বজলার বোগাছী বমৌজায় ১.০৮ একর 

জবমর উপর ২০১৯ িাদল এ িাব বববিক বিন্টারটি প্রবতবষ্ঠত হয়। এ এলাকায় ববনারবি শাবড়, তাঁত কটন শাবড় ও লুবঙ্গ বববশ 

উৎপাবেত হয়। 

৫।  এক নজদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর  প্রবশক্ষণ বকন্দ্রিমূহ: 

বেদশর তাঁবতদের েক্ষ কদর গদড় বতালার পাশাপাবশ তাঁত বদস্ত্রর গুণগত মান বৃবি এবাং নতুন নতুন বর্জাইন ততবরর মােদম কম 

িমদয় তাঁবতরা যাদত অবধক তাঁত বস্ত্র উৎপােন করদত পাদর বিলদক্ষয তাঁবতদের প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাদর্ ডর বনম্নববণ ডত প্রবশক্ষণ বকন্দ্রিমূহ রদয়দছ : 

৫.১  বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেী: 

তাঁত বশল্পীদের েক্ষতা বৃবি ও তাঁত িম্পবকডত ববিদয় গদবিণা কায ডক্রম পবরচালনার জয ১৯৮৪ িাদল নরবিাংেী বজলার 

িাদহপ্রতাপ এর বাগহাটা বমৌজায় ৬.০০ একর বনজস্ব জবমর উপর বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউটটি স্থাপন করা 

হয়। এ ইনবিটিউট হদত তাঁত বশল্পীদের বববভি বকাদি ড ০২ মাি , ০১ মাি বময়াবে প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। যার মদে রদয়দছ 

সুতা রাংকরণ ও বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং, বিবমঅদটাদমটিক তাঁদত বুণন, র্বব ও বজকার্ ড বর্জাইদন বুণন, বুণন ও বাজারজাতকরণ, টাই 

এন্ড র্াই, িক ও বাটিক, বিণ বপ্রবন্টাং ইতযাবে। বতডমাদন এ প্রবশক্ষণ  বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় বববভি অঞ্চদলর 

তাঁবতদেরদক প্রাবতষ্ঠাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। এছাড়া, উক্ত প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট এ ০৪ বছর বময়াবে 

বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং একাদর্বমক বকাি ডও চালু রদয়দছ। এাাদন িাধারণত এিএিবি পাশ করা বশক্ষার্ীদক 

বর্দপ্লামা বকাি ড করার সুদযাগ বেয়া হয়। বর্দপ্লামা পাদশর পর অবধকাাংশ বশক্ষার্ী িাংবিি বববভি প্রবতষ্ঠাদন চাকুরীদত বনদয়াবজত হন। 

৫.২   তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র ববড়া, পাবনা: 

পাবনা ও বিরাজগঞ্জ বজলার আওতাধীন এলাকািমূদহর তাঁবতদের তাঁত িম্পবকডত বববভি প্রবশক্ষণ প্রোদনর জয ১৯৮৭ িাদল 

পাবনা বজলার ববড়া উপদজলার হাবতগাড়া বমৌজায় ০.৩৩ একর জবমর উপর তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ 

প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র হদত তাঁত বশল্পীদের রাংকরণ, বুণন, বটক্সটাইল বপ্রবন্টাংিহ বববভি বকাদি ড ০২ মাি, ০১ মাি বময়াবে ভ্রাম্যমাণ 

ও প্রাবতষ্ঠাবনক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় তাঁবতদেরদক প্রাবতষ্ঠাবনক ও ভ্রাম্যমাণ 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। 

৫.৩   বিদলট মবণপুবর তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, বিদলট: 
 

বিদলদটর মবণপুবর তাঁত বশদল্পর উিয়দন নকশা প্রণয়ন ও তাঁদের প্রবশক্ষণ প্রোদনর জয ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

২০০৮ িাদল বববিক বশল্পাঞ্চল এলাকায় প্লট-এ-১৮, ০.২১ একর জবমর উপর তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ 

বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় বিদলট ববভাদগর তাঁবতদেরদক প্রাবতষ্ঠাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। 

৫.৪   রাংপুর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, িাতমার্া, রাংপুর:  

রাংপুর িের, গঙ্গাচড়া ও পার্শ্ডবতী অঞ্চদলর তাঁবতিহ বেদশর উত্তরাঞ্চদল বিবািরত তাঁবতদের প্রবশক্ষণ প্রোদনর জয ৩৮৭.১৭ 

লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় ২০০৯ িাদল রাংপুর শহদরর াািবাগ িাতমার্া এলাকার কামাল কাছনা বমৌজায় ০.৪০ একর জবমর 

উপর এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় তাঁবতদেরদক েক্ষ কদর গদড় বতালার 

জয প্রাবতষ্ঠাবনক ও ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদে। 

৬।  এক নজদর ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্রিমূহ: 

তাঁবতদের প্রবশক্ষণ প্রোদনর মােদম েক্ষতা বৃবি, কম িমদয় অবধক উৎপােন, পবরববতডত বাজাদরর চাবহোর পবরদপ্রবক্ষদত 

বভাক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবদনর লদক্ষয “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও 

একটি বববিক বিন্টার স্থাপন” শীি ডক প্রকল্পটি ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বাস্তবায়ন করা হদয়দছ (িমাপ্ত জুন ২০১৭)। 

উক্ত প্রকদল্পর আওতায় বনম্নববণ ডত ০১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০৩টি ফযাশন বর্জাইন  প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র স্থাপন 

করা হদয়দছ। 
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৬.১  ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট, নরবিাংেী: 

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

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

ইনবিটিউট স্থাপন করা হয়। এ ইনবিটিউট হদত বছদর ৬০০ জনদক ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

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

কায ডক্রম পবরচালনা করা হদব। 

৬.২  ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, কাবলহাতী, টাঙ্গাইল: 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাস্তবাবয়ত “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার 

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

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

উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 

৬.৩  ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববলকুবচ, বিরাজগঞ্জ: 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাস্তবাবয়ত “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার 

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

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

ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 
 

৬.৪   ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র,কমলগঞ্জ, বমৌলভীবাজার: 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কমলগঞ্জ বববিক বিন্টাদরর অভযন্তদর বাতাঁদবা কতৃডক বাস্তবাবয়ত “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন 

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

এ প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র হদত বছদর ৬০০ জনদক ফযাশন বর্জাইদনর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদব। 
 

৭।                                       : 

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

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

ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন বতডমাদন বনম্নববণ ডত বিবা/িাবভ ডবিাং বকন্দ্রিমূহ রদয়দছ:  
 

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

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

েবরয়াপুর বমৌজায় ৩.১৪ একর জবমর  উপর বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) শাহজােপুর বকন্দ্রটি স্থাবপত হয়। 

বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি) শাহজােপুর বকন্দ্রটি ঢাকা-পাবনা মহািড়দকর পবিম পাদশ শাহজােপুর বাজাদরর 

িবিকদট অববস্থত। বকদন্দ্রর কম ডকতডা-কম ডচারীদের ববতন-ভাতা রাজস্ব বাদজদটর আওতায় বনব ডাহ করা হদে। বটক্সটাইল 

ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি), শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ বকন্দ্র বর্দক পাওয়ার লুম ভাড়া, হস্তচাবলত তাঁত ভাড়া, টুইবিাং, হযান্ড 

বরবলাং, সুতা র্াইাং ও কযাদলন্ডাবরাং িাবভ ডি প্রোন করা হয়। শাহজােপুদরর শাবড় ও লুবঙ্গর বয ঐবতহয রদয়দছ তার বপছদন 

শাহজােপুদরর টিএফবি বকন্দ্রটির উদল্লাদযাগ্য ভূবমকা রদয়দছ। বতডমাদন ১৯০০.৯৭ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক 

ববএমআরই (ব্যাদলবিাং মর্াণ ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন)  করা হদে। বকন্দ্রটি ববএমআরই করা হদল তাঁবতদের 

বববভি প্রকার বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা  যর্া: টুইবিাং, র্াইাং, বিন্টাবরাং, বজগার বধালাই, বজট বধালাই ও বফবনবশাং, 

কযাদলন্ডাবরাং, হাইদরা-এক্সোকটিাং, বিনবজাং এবাং বপ্রবন্টাং িাবভ ডি আরও বববশ পবরমাদণ প্রোন করা িম্ভব হদব এবাং লাভজনক 

প্রবতষ্ঠাদন রূপান্তবরত হদব। 
 

৭.২  িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), কুমারাালী, কুবিয়া: 

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

& Cottage Industries) কতৃডক কুমারাালী উপদজলার বশরকাবন্দ বমৌজায় ২.২৪ একর জবমর উপর প্রবতবষ্ঠত হয়। বকন্দ্রটি 

কুমারাালী বপৌরিভা বরার্ িাংলগ্ন কুমারাালী বাজাদরর মদে অববস্থত। ববণ ডত বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টারটিদক বাাংলাদেশ 

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

(এিএফবি), কুমারাালী, কুবিয়া বকন্দ্র বর্দক বয়নপূব ড বিবা বহদিদব টুইবিাং ও র্াববলাং করা, বববভি কাউদন্টর বিদঙ্গল সুতাদক 

বকবমকযাল ও িাচ ড জাতীয় পোদর্ ডর মােদম িাইবজাং কদর উইবভাং এর উপদযাগী বীম ততবর করা, হস্তচাবলত তাঁত ভাড়া, বপ্রবন্টাং 

বটববল ভাড়া, টুইবিাং, িাইবজাং, কযাদলন্ডাবরাং, র্াইাং, বরবলাং এবাং বকয়ার িাবভ ডি প্রোন করা হয়। বতডমাদন ২১৩৯.৮০ লক্ষ 

টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক ববএমআরই (ব্যাদলবিাং মর্াণ ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন) করা হদে।  বকন্দ্রটি 

ববএমআরই করা  হদল তাঁবতদের উবল্লবাত বিবািমূহ আরও বববশ         ও      প্রোন করা িম্ভব হদব এবাং বকন্দ্রটি 

লাভজনক প্রবতষ্ঠাদন রূপান্তবরত হদব। 
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৭.৩  বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (টিএফবি), বশাভারামপুর, কুবমল্লা: 
 

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

& Cottage Industries) কতৃডক বশাভারামপুর বমৌজায় ৩.৩৩ একর জবমর উপর আদলাচয প্রবতষ্ঠানটি স্থাবপত হয়। বকন্দ্রটি 

কুবমল্লা বজলার বহামনা উপদজলার চাদন্দর চর ইউবনয়নস্থ বশাভারামপুদর অববস্থত। পূদব ড ববণ ডত বকন্দ্রটি বর্দক টুইবিাং, িাইবজাং, 

র্াইাং, উইবভাং ও কযাদলন্ডাবরাং বিবা প্রোন করা হদতা। বতডমাদন বস্ত্র প্রবক্রয়াকরদণর জয িাবভ ডবিাং এর চাবহো কম র্াকায় 

বকন্দ্রটির কায ডক্রম বন্ধ রদয়দছ। 
 

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

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

উপদজলাধীন মাধবেী এলাকায় বড় নওপাড়া বমৌজায় ৩.৬৩ একর জবমর উপর প্রবতষ্ঠা করা হয়। বিবপবি, মাধবেী বকন্দ্রটি 

একটি স্ব-উপাবজডত প্রবতষ্ঠান অর্ ডাৎ বকদন্দ্রর িাবভ ডবিাং আয় হদত কম ডকতডা-কম ডচারীদের ববতন-ভাতািহ যাবতীয় ব্যয় বনব ডাহ করা 

হদয় র্াদক। বকন্দ্রটি বর্দক তাঁবতদের উৎপাবেত বদস্ত্রর কাবরগবর বয়দনাত্তর বিবা যর্া-বিন্টাবরাং িাবভ ডি অর্ ডাৎ বভজা কাপদড়র 

বহর পূদব ডর অবস্থায় বফবরদয় এদন মৃদু কযাদলন্ডার করা, বজগার বধালাই, বজট বধালাই ও বফবনবশাং, ০৭ বউল কযাদলন্ডার 

বমবশদনর মােদম কাপড় কযাদলন্ডার করা, হাইদরা-এক্সোকটিাং, বিনবজাং এবাং বপ্রবন্টাং িাবভ ডি প্রোন করা হয়। আবশর েশদক 

বিবপবি বকন্দ্রটি কাপড় প্রদিবিাং এর বক্ষদে মাধবেী ও নরবিাংেী এলাকার তাঁবতদের মাদঝ ব্যাপক উৎিাদহর সৃবি কদর। 

পরবতীদত বিবপবির কায ডক্রদম উিুি হদয় উক্ত অঞ্চদল ব্যবক্তগত ও ববিরকাবর পয ডাদয় আধুবনক প্রদিবিাং ও বফবনবিাং বমল/ 

কারাানা প্রবতবষ্ঠত হদয়দছ। িম্প্রবত ৪৪৫৮.৭০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বকন্দ্রটিদক ববএমআরই (ব্যাদলবিাং মর্াণ ডাইদজশন 

বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন) করা হয়। বকন্দ্রটি চালু করার প্রবক্রয়াধীন রদয়দছ। বকন্দ্রটি চালু করা হদল ১ম বদি ড ৬৫% উৎপােন 

ক্ষমতায় ১৫২৭.৭১ লক্ষ টাকা, ২য় বদি ড ৭০% উৎপােন ক্ষমতায় ১৬৪৫.২৩ লক্ষ টাকা এবাং ৩য় বদি ড ৭৫% উৎপােন ক্ষমতায় 

১৭৬২.৭৪ লক্ষ টাকা আয় হদব মদম ড বর্বপবপদত ববদবচনা করা হদয়দছ।   
 

৭.৫  িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া :  
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক ১৯৮৭-১৯৯৬ িাদল ব্রাহ্মণবাবড়য়া বজলার বাঞ্ছারামপুর উপদজলা িের িাংলগ্ন বততাি নেীর পাদড় 

িবলমাবাে এলাকায় তাঁবতদের কাবরগবর বিবা প্রোদনর লদক্ষয ৪২৩.৮১৫ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় ২.৫০ একর জবমর উপর 

িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (এিএফবি)টি স্থাপন করা হয় । একই িমদয় ২০টি বববিক বিন্টার, ০৪টি এিএফবি ও ০১টি 

র্াইাং বপ্রবন্টাং ইউবনট (বর্বপইউ) স্থাপন করা হয়। এিএফবি, বাঞ্ছারামপুর বকন্দ্রটির স্থাপদনর উদেশ্য বছল স্থানীয় তাঁবতদের 

বববভি কাবরগবর বিবা বযমন-টুইবিাং, র্াইাং, বুণন, হযান্ড বিন, বপ্রবন্টাং ইতযাবে বিবা প্রোন করা। বতডমাদন বস্ত্র প্রবক্রয়াকরদণর 

জয িাবভ ডবিাং এর চাবহো কম র্াকায় বকন্দ্রটির কায ডক্রম বন্ধ রদয়দছ। 

 
 

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

Cooperative (LWC)  Society ও Replacement of Pit Loom (RPL) প্রবতষ্ঠানিমূহ:  
 

 

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

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

আধুবনক কলাদকৌশল ববিয়ক বশক্ষা প্রোদনর মােদম বেদশর তাঁত বশল্পদক অবনবায ড অবক্ষয় হদত রক্ষা করার জযই এ প্রকল্প 

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

আওতায় বমাট ১১টি তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত গঠন করা হয়। প্রকদল্প প্রেত্ত িব ডদমাট তাঁত িাংখ্যা  বছল ৮৫৫ টি। 

১১টি তাঁত ববহীন তাঁবত িমবায় িবমবতর আওতায় ৮৫৫টি তাঁদতর মূল্য ও কায ডকরী মূলধন বাবে বমাট ৪৯,২৩,৩৯৭/- টাকা ঋণ 

বেয়া হয়। প্রকদল্পর আওতায় ১১টি তাঁত ববহীন তাঁবত িমবায় িবমবতর নাম ও অবস্থান বনদম্ন বণ ডনা করা হদলাাঃ 
 

৮.১  LWC- িবলমাবাে, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া: 
 

বাঞ্ছারামপুর উপদজলার বমরপুর (বজএল-৯৬) বমৌজায় ০.২৫ একর জবমর উপর তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত স্থাপন 

করা হয়। 
 

৮.২  LWC- পলাশ, নরবিাংেী: 
 

নরবিাংেীর বজলার পলাশ উপদজলার িাদনর বাবড় (বজএল-১৫৫) বমৌজায় ০.৬৬ একর জবমর উপর তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় 

(LWC) িবমবত স্থাপন করা হয়।  
 

৮.৩  LWC- বোগাছী, পাবনা: 
 

পাবনা বজলার বোগাছী বমৌজায় ১.০৮ একর জবমর উপর তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত স্থাপন করা হয়।  
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৮.৪  LWC-নশরর্পুর, বেনাজপুর:  
 

বেনাজপুর বজলার বচবররবন্দর উপদজলার নশরর্পুর বমৌজায় ০.৬৪ একর জবমর উপর তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC)           

িবমবত স্থাপন করা হয়।  
 

৮.৫  LWC - পাবতলাপুর, কুবড়গ্রাম: 
 

কুবড়গ্রাম বজলার উবলপুর উপদজলার পাবতলাপুর নামক স্থাদন েবক্ষন েলেবলয়া (বজএল-৮৩, বকমর বজএল-৭০) বমৌজায় ০.৬৩ 

একর জবমর উপর তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত স্থাপন করা হয়। 
  

৮.৬  LWC - নলতা, কাবলগঞ্জ, িাতক্ষীরা: 
 

িাতক্ষীরা বজলার কাবলগঞ্জ উপদজলার নলতা নামক গ্রাদম বিানাটিকাবর (বজএল-১৬) বমৌজায় ০.৩৭ একর জবমর উপর 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত স্থাপন করা হয়।  
 

৮.৭  LWC - মুলাবে, বগৌরনেী, ববরশাল: 
 

ববরশাল বজলার বগৌরনেী উপদজলার মুলাবে ইউবনয়দনর পূব ড বিবলমপুর (বজ এল-০৭) বমৌজায় ০.৪৫ একর জবমর উপর 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত হয়।  

৮.৮  LWC - রূপপুর, পাবনা: 
 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় (LWC) রূপপুর, পাবনা স্থাপন করা হয়। এ প্রকদল্পর 

আওতায় বকাদনা জবম বনই। 

৮.৯ LWC - কুমারাালী, কুবিয়া: 
 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় (LWC) কুমারাালী, কুবিয়া স্থাপন করা হয়। এ প্রকদল্পর 

আওতায় বকাদনা জবম বনই। 

৮.১০ LWC - বশাভারামপুর, কুবমল্লা:    
 

তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় (LWC) বশাভারামপুর, কুবমল্লা  স্থাপন করা হয়। এ প্রকদল্পর 

আওতায় বকাদনা জবম বনই। 
 

৮.১১ LWC - তবরাগীরচালা, গাজীপুর:  
 

১৯৮৩ িাদল তাঁতববহীন তাঁবত িমবায় (LWC) িবমবত শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় (LWC) তবরাগীরচালা, গাজীপুর স্থাপন করা 

হয়। এ প্রকদল্পর আওতায় বকাদনা জবম বনই। 

 

৮.১২ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় আর.বপ.এল এলাকািমূহ: 
 

তাঁত বশদল্পর উিবতর জয ১৯৮০-৮২ িাদল ০৪টি আধুবনকীকরণ কম ডসূবচর আওতায় বপট লুদমর প্রবতস্থাপন (Replacement 

of Pit Loom- RPL) আর.বপ.এল প্রকল্প স্থাপন করা হয়। এ প্রকদল্পর আওতায় ০৪টি স্থাদন িব ডদমাট ৪৭৫টি বচত্তরঞ্জন তাঁত 

িরবরাহ করা হয় । প্রকদল্প িরবরাহকৃত ৪৭৫টি তাঁদতর মূল্যবাবে বমাট ১৬,৬১,৬১৫/- টাকার ঋণ প্রোন করা হয়।  
 

 

প্রকদল্পর আওতায় প্রবতষ্ঠানিমূদহর নাম ও অবস্থানাঃ 

(১) আর.বপ.এল, রাণীরবন্দর, বেনাজপুর; 

(২) আর.বপ.এল, বনবিন্তপুর, পাবনা;  

(৩) আর,বপ.এল, হাইরমারা, রায়পুরা, নরবিাংেী এবাং 

(৪) আর.বপ.এল, বশবপুর, নরবিাংেী । 

উদল্লখ্য, আর.বপ.এল প্রকদল্পর আওতায় বনজস্ব বকাদনা জবম বনই। 
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১৪। জনবলাঃ 

১৪.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িাাংগঠবনক কাঠাদমাভুক্ত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত বাতাঁদবা    প্রধান 

কায ডালয় ও মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর অনুকূদল মঞ্জুবরকৃত ৩৩৭ টি পে, প্রবশক্ষণ কম ডসূবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন (টিবপআইটি) 

এর অনুকূদল ১৯ টি পে, তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচ’র অনুকূদল ৪ টি পে, রাংপুর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, বববিক বিন্টার ও প্রেশ ডনী-

কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূদল ৫ টি এবাং বিদলদটর মবণপুবর তাঁত বশদল্পর উিয়দন প্রবশক্ষণ, নকশা উিয়ন, তাঁত বস্ত্র 

প্রেশ ডনী ও ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূদল ৭টি পেিহ বমাট (৩৩৭+১৯+৪+৫+৭)= ৩৭২টি পদের অনুকূদল পূরণকৃত পদের 

িাংখ্যা ২৬২টি এবাং ১১০টি পে শূয রদয়দছ। এতেিাংক্রান্ত ববভাজন বনম্নরূপাঃ 

 

ক্র: নাং শাাা/ইউবনট 
অনুদমাবেত 

পে 

কম ডরত পে 

িাংখ্যা 

শূয পে 

িরািবর 

বনদয়াগ 

পদোিবত বমাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) স্থায়ী পে 

১) বাতাঁদবা প্রধান কায ডালয় ১৫৭ ১১০ ২৫ ২২ ৪৭ 

২) বববিক বিন্টার/িাব বববিক বিন্টার ১৪৪ ১০০ ১৮ ২৬ ৪৪ 

৩) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট (বাতাঁবশপ্রই), নরবিাংেী 
৩৬ ২2 ১2 ২ ১4 

বমাট স্থায়ী পে= ৩৩৭ ২৩২ ৫৫ ৫০ ১০৫ 

(া) অস্থায়ী পে 

৪) প্রবশক্ষণ কম ডসূবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন 

(টিবপআইটি), নরবিাংেী ও ববড়া 
১৯ ১৪ ৫ - ৫ 

৫) তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচ ৪ ৪ - - - 

৬) রাংপুর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র,বববিক বিন্টার ও 

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

৭) বিদলদটর মবণপুবর তাঁত বশদল্পর উিয়দন 

প্রবশক্ষণ, নকশা উিয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রেশ ডনী 

ও ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন 

৭ ৭ - - - 

বমাট অস্থায়ী পে= ৩৫ ৩০ ৫ - ৫ 

িব ডদমাট পে (ক+া) = ৩৭২ ২৬২ ৬০ ৫০ ১১০ 
 

 

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

কম ডসূবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন (টিবপআইটি) এর অনুকূদল ১৯টি পে, তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচর অধীদন ০৪টি পে, বিদলট 

প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অধীন ০৭টি পে ও রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর অধীন ০৫টি পেিহ বমাট (১৯+৪+৫+৭)= ৩৫টি পে অস্থায়ীভাদব 

রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তবরত হদয়দছ। উক্ত পেগুদলা স্থায়ীকরণিহ িাাংগঠবনক কাঠাদমাদত অন্তভু ডবক্তর কাজ প্রবক্রয়াধীন রদয়দছ।  
 

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

ববভাজন িারবণ- ১ এ বেয়া হদলা। 
   

১৫। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর চলমান কম ডকান্ডাঃ 

১৫.১  বববিক বিন্টাদরর কায ডক্রমাঃ  
 

তাঁত বশল্পীদের বিবা প্রোদনর জয বেশব্যাপী ৩৫টি বববিক বিন্টাদরর মােদম তাঁবত িবমবত বববধমালা- ১৯৯১ বমাতাদবক তাঁবত 

িবমবতর িেস্যদেরদক িাংগঠিত করা, তাঁদেরদক উিুিকরণ, গ্রুপ গঠদনর মােদম তাঁবতদেরদক ঋণ প্রোন, প্রবশক্ষণ প্রোদনর জয 

তাঁবত বনব ডাচন, তাঁবতদের প্রদয়াজনীয় কাবরগবর িহায়তা প্রোন করা তাঁত বশদল্পর বববভি িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন করা বববিক 

বিন্টাদরর কাজ। একজন বলয়াদজাঁ অবফিারিহ তাঁর অধীদন কম ডরত বফল্ড সুপারভাইজারগণ       কাজগুদলা িম্পােন কদর 

র্াদকন। বববিক বিন্টাদরর তাবলকা এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 
 

১৫.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারওয়াবর বনববন্ধত তাঁত কারাানার িাংখ্যাাঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 35টি বববিক বিন্টাদরর কায ডকরী এলাকায় বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ২৭৩টি কারাানা বনবন্ধন বেয়া 

হদয়দছ। বববিক বিন্টারওয়াবর বনববন্ধত তাঁত কারাানার িাংখ্যা িারবণ-৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 
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১৫.৩  শুল্কমুক্ত সুববধায় তাঁবত িবমবত কতৃডক সুতা, রাং ও রিায়ন আমোবন িাংক্রান্ত তথ্যাবোঃ 
 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি শুল্কমুক্ত সুববধায় বকান রাং রিায়ন আমোবনর সুপাবরশ করা হয়বন। উদল্লখ্য, শুরু হদত ২০20-২1 

অর্ ডবছদরর  বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ৩৩টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবতর ১৩,১৯৫ জন তাঁবতর অনুকূদল ২৬৬,৪৪,০০,০০০.০০ টাকার 

সুতা এবাং ৪৩,০৪,৩৯,০০০.০০ টাকার রাং এবাং ২১,৪৫,৬১,০০০.০০ টাকার রািায়বনক দ্রব্য আমোবনর জয প্রধান আমোবন ও 

রপ্তাবন বনয়ন্ত্দকর েপ্তদর সুপাবরশ বপ্ররণ করা হদয়দছ। ২০20-২1 অর্ ডবছদরর বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি  বকান িবমবতর অনুকূদল 

আমোবনর সুপাবরশ করা হয়বন। 
 

১৫.৪  কািমি ববভাগ কতৃডক আটককৃত/বাদজয়াপ্ত সুতা তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বরাে ও তাঁত ববার্ ড কতৃডক বনববন্ধত তাঁবত 

িবমবতর ববপরীদত বরাে িাংক্রান্ত তথ্যাঃ 
 

কািমি কতৃডপক্ষ কতৃডক আটককৃত সুতা তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বরাদের পর তাঁত ববার্ ড কতৃডক ১৬.০৪.২০১৫ তাবরদা 

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

অনুকূদল ২২টি লদট ১,৪৬,১০৬.৮৮ বকবজ সুতা এবাং ২৭.০৩.২০১৮ তাবরদা ০১টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবতর অনুকূদল ০১টি লদট 

(কযাটালগ ক্রবমক নাং- ১৪৬ নাং ও বববপবি-০২/৪৭৭//১৬ এর পণ্য) ৭,৭৬৩ বকবজ সুতা বরাে বেয়া হদয়দছ। ২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদর কািমি হাউি কতৃডক ০৭.১০.২০১৮ তাবরদা ৫(৩৯৩)/কাম-চ/অক/ তাঁত ববার্ ড/পে বযাগাদযাগ/ ২০১৭/১৭৩২ নাং 

পেমূদল ১২টি লদটর ২,০০,৫৩১.৪০ বকবজ আটক ও বাদজয়াপ্তকৃত সুতা বাতাঁদবার অনুকূদল বরাে প্রোন কদরদছন। যা তাঁত 

ববার্ ড গত ২৩.০১.২০১৯ তাবরদা ববাদর্ ডর বনববন্ধত ৫৮টি প্রার্বমক তাঁত িবমবতর অনুকুদল বরাে প্রোন করা হদয়দছ। ২০২০-২১ 

অর্ ডবছদরর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত নতুন বকান চালান না পাওয়ায় বরাে প্রোন করা িম্ভব হয়বন। 
 

১৫.৫  বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী:  

এ প্রবতষ্ঠাদনর মােদম তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর লদক্ষয বুণন, রাংকরণ, নকশা এবাং বপ্রবন্টাং ববিদয় প্রবশক্ষদণর আদয়াজন করা, 

তাঁত প্রযুবক্ত ও রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবিণা ও মান বনয়ন্ত্দণর জয প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারণ এবাং অযায গদবিণা 

কায ডক্রম পবরচালনা করা হদয় র্াদক। ২০২০-২১ অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট ১৪০ জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ 

প্রোদনর জয লক্ষযমাো বনধ ডাবরত রদয়দছ। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বকান প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। প্রবশক্ষণ 

কায ডক্রম শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ বরাঃ) বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত বুণন, িক ও বাটিক বপ্রবন্টাং, বিন 

বপ্রবন্টাং, টাই এন্ড র্াই, সুতা রাংকরণ, র্বব ও জযাকার্ ড তাঁদত বুণন এবাং ব্যয় বনরূপণ ও বাজারজাতকরণ বকাদি ড “হস্তচাবলত তাঁত 

বস্ত্র িরঞ্জামাবে উিয়ন বকন্দ্র (বিএইচবপইবর্)” হদত 2094 জন, একই কযাম্পাদি অববস্থত “প্রবশক্ষণ কম ডসূবচ ও প্রযুবক্ত উিয়ন 

(টিবপআইটি)”, নরবিাংেী হদত ৩৫৫৮ জন, “Strengthening and Expansion of Technical and Vocational 

Education and Training (SETVET)” কম ডসূবচর আওতায় ১,৭৩৯ জন, বিএইচবপইবর্-এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রবশক্ষণ 

বকাদি ড ৫১৮ জনিহ িব ডদমাট ৭৯০৯ জন তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর 

িারবণ- ২.১ ও ২.২ এ িবিদবশ করা হদলা। বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল 

ইবঞ্জবনয়াবরাং বকাি ড যুদগাপদযাগীকরণ; অবকাঠাদমাগত সুববধা িম্প্রিারণ; প্রবত বছর ১০০ জন ছাে/ছােীদক বর্দপ্লামা বর্বগ্র 

প্রোন করার লদক্ষয “বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী এর আধুবনকায়ন ও অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণ” 

শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বাস্তবায়ন করা হদে।  

 

 

১৫.৬  বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং বকাি ডাঃ   
 

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ২০১০-২০১১ অর্ ডবছর হদত ৪ বছর বময়াবে বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল 

ইবঞ্জবনয়াবরাং বকাি ড চালু করা হয়। তন্মদে ২০১০-২০১১ বশক্ষাবদি ডর ৩৯ জন এবাং ২০১১-২০১২ বশক্ষাবদি ড ৪৯ জন, ২০১২-

২০১৩ বশক্ষাবদি ড ৭৯ জন, ২০১৩-২০১৪ বশক্ষাবদি ড ৮৪ জন ২০১৪-১৫ বশক্ষাবদি ড ৭০ জন ২০১৫-১৬ বশক্ষাবদি ড ৮১ জনিহ বমাট 

৪০২ জন বশক্ষার্ী উত্তীণ ড হদয়দছ এবাং ২০১৬-২০১৭ বশক্ষাবদি ড ৭২ জন, ২০১৭-২০১৮ বশক্ষাবদি ড ৮৫ জন, ২০১৮-১৯ বশক্ষাবদি ড 

৭৫ জন এবাং ২০১৯-২০ বশক্ষাবদি ড ৯০ জনিহ িব ডদমাট ৩২২ জন ছাে/ছােী বনদয় বশক্ষা কায ডক্রম চলমান রদয়দছ। উক্ত প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউদট এ বকাদি ড ভবতডর বক্ষদে তাঁবত পবরবাদরর িন্তানদের জয ১০% বকাটা িাংরক্ষণ করা হয়। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত 

তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৩ এ িবিদবশ করা হদলা।  
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১৫.৭   ববএিবি ইন বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং: 
 

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ২০১৯-২০ অর্ ডবছর হদত ৪ বছর বময়াবে ববএিবি-ইন-বটক্সটাইল 

ইবঞ্জবনয়াবরাং বকাি ড চালু করা হদয়দছ। উক্ত বকাদি ড ২০১৮-১৯ বশক্ষাবদি ড ৮০ জন এবাং ২০১৯-২০২০ বশক্ষাবদি ড ৮৩ জন 

ছাে/ছােী বনদয় বশক্ষা কায ডক্রম চলমান রদয়দছ। 
 

১৫.৮  তাঁত প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববড়া, পাবনাাঃ  

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

রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবিণা ও মান বনয়ন্ত্দণর জয প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারণ এবাং অযায গদবিণা কায ডক্রম পবরচালনা 

করা হয়। ২০২০-২১ অর্ ডবছদর এ উপদকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট 100 জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোদনর জয লক্ষযমাো 

বনধ ডাবরত রদয়দছ। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি এ বকদন্দ্রর মােদম বকাদনা প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। ২০২০-২১ 

অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম বকান প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। এ প্রবশক্ষণ উপদকদন্দ্র প্রবশক্ষণ কায ডক্রদমর শুরু 

(১৯.০১.১৯৮৯ বরাঃ) বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বমাট ৪৩০০ জন তাঁবতদক “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত  বুণন”, “সুতা 

রাংকরণ ও  বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং” এবাং “িক ও বাটিক বপ্রবন্টাং” ববিদয় প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত 

তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ-২.৪ এ িবিদবশ করা হদলা। 
 

১৫.৯  তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, িাতমার্া, রাংপুরাঃ 
 

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

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

গ্রহদণর লদক্ষয একটি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র এবাং প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দছ। এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র রাজস্ব াাদত 

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

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। 2020-21 অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট 100 জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোদনর লক্ষযমাো 

বনধ ডাবরত রদয়দছ। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি এ বকদন্দ্রর মােদম বকাদনা প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। 2020-21 

অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম বকান প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। এ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র হদত শুরু (২৩.০৪.২০০৯ বরাঃ) 

বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ১০০০ জনদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- 

২.৫ এ িবিদবশ করা হদলা। 
 

১৫.১০  তাঁত প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, াাবেমনগর, বিদলটাঃ 
 

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

উিত রাংকরণ এবাং নকশা প্রণালীদত প্রবশক্ষণ প্রোন করা এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর প্রধান কাজ। এছাড়া এাাদন মবনপুবর তাঁবতদের 

উৎপাবেত বস্ত্র ববপণদনর লদক্ষয একটি প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দছ। এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র রাজস্ব াাদত 

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

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। 2020-21 অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম িব ডদমাট 60 জন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোদনর লক্ষযমাো 

বনধ ডাবরত রদয়দছ। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি এ বকদন্দ্রর মােদম বকান প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। 2020-21 

অর্ ডবছদর এ বকদন্দ্রর মােদম বকান প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। এ প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর শুরু (১৯.১১.২০০৮ বরাঃ) 

বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত ১৪০০ জনদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর 

িারবণ- ২.৬ এ িবিদবশ করা হদলা। 

১৫.১১ ফযাশন বর্জাইন কায ডক্রমাঃ  

১৫.১১.১  ০১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট এবাং ০৩টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকদন্দ্রর জয প্রস্তাববত জনবদলর পে 

রাজস্ব াাদত সৃজদনর লদক্ষয জনপ্রশািন মন্ত্ণালয় কতৃডক িম্মবত জ্ঞাপনকৃত ১০৫টি জনবদলর পে অস্থায়ীভাদব রাজস্ব াাদত সৃজদনর 

প্রস্তাব অর্ ড মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। অর্ ড ববভাদগর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠান-৩ অবধশাাা হদত ০১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং 

ইনবিটিউট, নরবিাংেীর জয ২৫টি পে এবাং ০৩টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র, যর্া: ববলকুবচ, বিরাজগঞ্জ; কাবলহাতী, 

টাঙ্গাইল ও কমলগঞ্জ, বমৌলভীবাজার এর প্রবতটির জয ১৬টি কদর বমাট ১৬×৩=৪৮ টি িহ িব ডদমাট ৭৩টি পে (দুই অর্ ডবছদর) 

রাজস্ব াাদত অস্থায়ীভাদব সৃজদনর িম্মবত জ্ঞাপন কদর ববতনদেল বভটিাং এর জয বাস্তবায়ন অনুববভাগদক অনুদরাধ জানাদনা 

হদয়দছ। অর্ ড ববভাদগর বাস্তবায়ন অনুববভাগ হদত আদলাচয ৭৩টি পদের ববতনদেল বনধ ডারণপূব ডক সৃজদনর িম্মবত পাওয়া বগদছ। 
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পেিমূহ সৃজদনর প্রশািবনক অনুদমােদনর ববিয়টি গত ২৫.০২.২০১৯ তাবরদা প্রশািবনক উিয়ন িাংক্রান্ত িবচব কবমটির িভায় 

উপস্থাপন করা হয়। িভায় িব ডিম্মবতক্রদম ৪৮টি পে অস্থায়ীবভবত্তদত সৃজদনর সুপাবরশ পাওয়া বগদছ। পরবতীদত ১২.০৬.২০১৯ 

তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত ৪৮টি পে সৃজদনর প্রশািবনক অনুদমােন এবাং ১৭.০৬.২০১৯ তাবরদা অর্ ড মন্ত্ণালয় হদত 

পৃষ্ঠাাংকন পাওয়া যায়। বি আদলাদক ৪৮টি পদের মদে ৯ কযাটাগবরর ৪১টি পে িরািবর বনদয়াদগর মােদম পূরণ এর লদক্ষয ববজ্ঞবপ্ত 

প্রকাশ করা হদয়দছ। 

১৫.১১.২  নরবিাংেী বজলার িাদহপ্রতাদপ স্থাবপত ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউদট ৪ বছর বময়াবে বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন 

বর্জাইন, বটক্সটাইল বটকদনালবজ বকাি ড চালু করার বনবমত্ত কাবরগবর বশক্ষা ববাদর্ ড অন্তভু ডবক্তর ববিদয় কাবরগবর বশক্ষা ববাদর্ ডর িাদর্ 

বযাগাদযাগ অব্যবহত আদছ। 

১৫.১২ িাবভ ডবিাং কায ডক্রমাঃ 

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

বিবা প্রোন বকন্দ্র আদছ। এ ০৫ টি বকন্দ্র হদলাাঃ ০১ টি বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী; ০২টি বটক্সটাইল 

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

(কুমারাালী-কুবিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাবড়য়া)। ০৫টি বকদন্দ্রর মদে বতডমাদন মাধবেী, শাহজােপুর ও কুমারাালীদত ৩টি 

বকন্দ্র চালু আদছ। বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র বিনবজাং, ওয়াবশাং এন্ড র্াইাং, বপ্রবন্টাং, বিনটাবরাং ও কযাদলন্ডাবরাং; টিএফবি, 

শাহজােপুর বকদন্দ্র টুইবিাং ও কযাদলন্ডাবরাং এবাং এিএফবি, কুমারাালী বকদন্দ্র টুইবিাং, উইবভাং, বপ্রবন্টাং ও কযাদলন্ডাবরাং 

কায ডক্রম  বতডমাদন চলমান আদছ। অপর ০২ টি বকন্দ্র যর্াাঃ 
 

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

১৯৯৬ িাল বর্দক বকদন্দ্রর উৎপােন বন্ধ রদয়দছ। এর মূল কযাদলন্ডার বমবশনটির বরালারিমূহ এিএফবি, কুমারাালী এবাং 

              বমবশনটি বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র স্থানান্তর করা হদয়দছ।  
 

 

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

কায ডক্রদমর বববরণ আলাোভাদব এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৩.১-৩.৬ এ িবিদবশ করা হদয়দছ। 
 

 

১৫.১২.১  চালু ০৩ টি বকদন্দ্রর আয়-ব্যয়াঃ 

চালু ০৩টি বকদন্দ্রর মদে বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র বমাট আয় 25,56,938/- টাকা ও ব্যয় 20,07,430/- 

টাকা, টিএফবি-শাহজােপুর বকদন্দ্র বমাট আয় 27,978/- টাকা ও ব্যয় 14,366/- টাকা এবাং এিএফবি-কুমারাালী বকদন্দ্র 

বমাট আয় 2,33,805/- টাকা ও ব্যয় 2,19,022/- টাকা। আদলাচয বকন্দ্রিমূদহর আয়-ব্যদয়র ববস্তাবরত বহিাব বলাবচদের 

মােদম বোাদনা হদলা (পৃষ্ঠা-৩৯, ৪১ ও ৪৪)। 
 

১৫.১৩ তাঁবতদের জয ঋণ ববতরণ কায ডক্রমাঃ 
 

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

“তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচ (িাংদশাবধত)” শীি ডক একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৮ বর্দক ৩০ জুন ২০০৬ পয ডন্ত িমদয় বাস্তবায়ন 

করা হদয়দছ। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন বময়াে বশি হদলও আোয়কৃত লভযাাংদশর অর্ ড বেদয় ঋণ ববতরণ কায ডক্রম অব্যাহত রদয়দছ। 
 

 

১৫.১৩.২  এছাড়াও তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচর আওতায় বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি ৯২ জন তাঁবতদক ঋণ ববতরদণর লক্ষযমাো 

বনধ ডাবরত রদয়দছ। উক্ত মাদি ক োন তাঁততক  ঋণ প্রোন করা হয়বন। আদলাচয মাদি ঋণ আোদয়র লক্ষযমাো বছল 23.33 লক্ষ টাকা 

এবাং প্রকৃত আোয় হদয়দছ 34.31 লক্ষ টাকা। আোদয়র হার 147.06%। আদলাচয কম ডসূবচর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ 

মাি পয ডন্ত (ক্রমপুবঞ্জত) 44,909 জন তাঁবতদক 67483টি তাঁদতর ববপরীদত বমাট 7780.95 লক্ষ টাকা তাঁত ঋণ প্রোন করা 

হদয়দছ। বিাাদন 8271.52 লক্ষ টাকা ঋণ আোদয়র লক্ষযমাোর ববপরীদত প্রকৃত ঋণ আোয় হদয়দছ 6042.15 লক্ষ টাকা; অর্ ডাৎ 

ঋণ আোদয়র হার 73.05%। ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কায ডক্রদমর বববরণ আলাোভাদব এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৪ িবিদবশ করা হদয়দছ। 

এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচর মাবিক ঋণ ববতরণ ও আোয় (বিদেম্বর ২০২০ হদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত) এবাং ঋণ আোদয়র 

মাবিক শতকরা বহিাব বলাবচদের িাহাদয্য বোাদনা হদলা (পৃষ্ঠা ৪৬ ও ৪৭)। 
 

 

১৫.১৩.৩  তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবচর আওতায় িমাপ্ত প্রকল্পটির অনুকূদল ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা িরকাদরর বনকট হদত ঋণ 

বহদিদব গ্রহণ করা হয়। বপবপর ববধান অনুিাদর ঋণ বহদিদব গৃহীত ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মদে ঋণ পবরদশাদধর অাংশ বহদিদব এ 

পয ডন্ত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক িব ডদমাট 4208.82 লক্ষ টাকা (০২.১০.২০১২ তাবরদা ২,৬৩৮.৫২ লক্ষ টাকা, ২৫.১০.২০১২ 

তাবরদা ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ০৯.০৭.২০১৩ তাবরদা ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৪ তাবরদা ২০০.০০ লক্ষ, ০৪.১০.২০১৫ 
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তাবরদা ২৭৫.০০ লক্ষ, ১৯.১০.২০১৫ তাবরদা ২৭০.৩০ লক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৬ তাবরদা ১০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬.১১.২০১৬ 

তাবরদা ২৫.০০ লক্ষ টাকা, ০২.০৩.২০১৭ তাবরদা ১০০.০০ লক্ষ টাকা, ১১.০৯.২০১৯ তাবরা ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবাং 

১২.০৭.২০২০ তাবরা ১৫০.০০ লক্ষ টাকা) বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জমা প্রোন করা হদয়দছ।  
 

১৫.১৩.৪ এছাড়া, ববার্ ড কতৃডক বাস্তবায়নাধীন “তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ ও তাঁদতর 

আধুবনকায়ন” শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় বর্দিম্বর ২০১৯ বর্দক তাঁবতদের মাদঝ ঋণ ববতরণ কায ডক্রম চলমান রদয়দছ। এ প্রকদল্পর 

আওতায় বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি 319 জন তাঁবতদক 999টি তাঁদতর অনুকূদল 492.00 লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুবর করা হদয়দছ। প্র কের 

শুরু কেক  বফব্রুয়াবর ২০২১                ও    ৫%              5164              2143           

2490.80         ঋ                 । 
 

১৫.১৪।  তাঁত বদস্ত্রর ‘‘কাবি অব অবরবজন িনেপে’’ ইসুযকরণাঃ 

১৫.১৪.১  হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্র িামগ্রী ববদেদশ রপ্তাবনর মােদম তবদেবশক মুদ্রা অজডন তর্া হস্তচাবলত তাঁত বশদল্প 

বনদয়াবজত প্রাবন্তক তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিবতর লদক্ষয রপ্তাবনকারকদের আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত  তাঁতজাত পণ্য 

রপ্তাবনর সুববধাদর্ ড বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত হস্তচাবলত তাঁত বশল্পজাত বদস্ত্রর ‘কাবি অব অবরবজন িনেপে’ প্রোন করা হয়। 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি বকান রপ্তাবনকারক প্রবতষ্ঠানদক কাবন্ট অব অবরবজন িনেপে প্রোন করা হয়বন।  
 

১৫.১৪.২ “                  ” ২০২০                                                              

   ১৭.১১.২০২০                         ‘                                     ।    ও              

          ,      ও                       ,                ,                                       

                       ।                                 -                             ২০২০    

                                           ৩১.১২.২০২০   :                                ।         

                                                                                              

   ও                            । 
 

১৫.১৫।   তাঁবত িবমবত গঠন ও অবর্টকরণ এবাং তাঁত কারাানার অনুদমােনাঃ 
 

তাঁবত িবমবত বববধমালা ১৯৯১ এ ববণ ডত ক্ষমতাবদল বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত িারা বেদশ বমাট 

1350 টি প্রার্বমক, ৫৬টি মােবমক এবাং ০১টি জাতীয় তাঁবত িবমবত বনবন্ধন করা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদর ৩৫টি বববিক 

বিন্টাদরর আওতাধীন 255টি তাঁবত িবমবত অবর্ট করার লক্ষযমাোর ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত ৩৫টি বববিক 

বিন্টাদরর আওতায় বমাট 103টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্ট িম্পি করা হদয়দছ। প্রার্বমক এবাং মােবমক তাঁবত িবমবতর 

তথ্যাবে, প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্টকরণ িাংক্রান্ত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর িারবণ- ৫ এ িবিদবশ করা হদয়দছ। িমগ্র বেদশ 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক অনুদমােনপ্রাপ্ত তাঁত কারাানার (ববশ ও ববদশার্ধ্ড তাঁদতর িমিদয় গঠিত) িাংখ্যা ২৭২ টি। 
 

১৬।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর উিয়ন প্রকল্পিমূহাঃ 
 

১৬.১। 2020-21 অর্ ডবছদরর বাবি ডক উিয়ন কম ডসূবচদত অন্তভু ডক্ত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রকল্পিমূহাঃ 
 

চলবত 2020-21 অর্ ডবছদরর বাবি ডক উিয়ন কম ডসূবচদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 14টি প্রকল্প অন্তভু ডক্ত আদছ। তন্মদে ০৭টি 

চলমান প্রকদল্পর অনুকূদল 8572.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হদয়দছ এবাং 07টি প্রকল্প অননুদমাবেত বরােববহীন প্রকল্প 

তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদছ। বাস্তবায়নাধীন এবাং বরােকৃত প্রকল্পিমূদহর নাম: (১) এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি 

বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (২য় িাংদশাবধত), (২) বাাংলাদেদশর বিানালী ঐবতহয “মিবলদনর” সুতা ততবরর 

প্রযুবক্ত ও মিবলন কাপড় ততবরুর প্রযুবক্ত পুনরুিার (১ম পয ডায়), (৩) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ৫টি বববিক বিন্টাদর ৫টি 

প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১টি ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট এবাং ২টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন, (৪) বশা হাবিনা তাঁতপবল্ল স্থাপন (১ম 

পয ডায়), (৫) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী এর আধুবনকায়ন ও অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণ, (৬) 

তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ এবাং তাঁদতর আধুবনকায়ন এবাং (৭) বশা হাবিনা নকবশ 

পবল্ল, জামালপুর (১ম পয ডায়)। 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত অববশি 7টি প্রকল্প যর্া: (1) বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্স 

স্থাপন, বমরপুর, ঢাকা, (2) বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামোবন বশদল্পর উিয়দন প্রেশনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র এবাং ফযাশন 

বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপন, (৩) ঐবতহযবাহী টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন, (৪) গাইবান্ধা 

বজলার বগাববন্দগঞ্জ উপদজলায় বহাবিয়াবর বশদল্পর উিয়দনর জয প্রবশক্ষণ বকন্দ্র এবাং প্রেশনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন, (৫) 

পাব ডতয চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র 

স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কম ডসূবচ, (৬)                                                             -

                  (৭) তাঁতজাত পদণ্যর বহুমুাীকরণ       প্রকল্পিমূহ বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প 

তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদছ। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুদলার আবর্ ডক ও বাস্তব অগ্রগবত িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল এ প্রবতদবেদনর 

িারবণ- ৬ এ িবিদবশ করা হদয়দছ। বনদম্ন 14টি প্রকদল্পর িাংবক্ষপ্ত বববরণ বেয়া হদলাাঃ  
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১৬.২।  বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পিমূহাঃ  

১৬.২.১   এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (২য় িাংদশাবধত): 
 

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

মাি ডারাইবজাং, কযাদলন্ডাবরাং, বিন্টাবরাং ইতযাবে বিবা প্রোদনর লদক্ষয বেদশর বববভি তাঁত বনববড় এলাকায় “এিাববলশদমন্ট অব 

বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (২য় িাংদশাবধত)” শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ ৮৮৮০.০০ লক্ষ 

টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় অনুদমাবেত হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় ৩টি িাবভ ডি বিন্টার হদলাাঃ- (১) কাবলহাতী, টাাংগাইল; (২) 

কুমারাালী, কুবিয়া এবাং (৩) শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ। 
 

১৬.২.১.২  2020-21 অর্ ডবছদর এবর্বপ’বত এ প্রকদল্পর অনুকূদল বমাট 1.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়। পরবতীদত 

উপদযাজনপূব ডক ২০২০-২১ অর্ ডছদরর অনুকূদল ২৩.০০ লক্ষ টাকা পুনাঃবরাে বনধ ডারণ করা হয়।  উক্ত অর্ ডবছদর ১ম ও ২য় বকবস্ত 

বাবে ১১.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। আদলাচয অর্ ডবছদর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ৬.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হদয়দছ। প্রকদল্পর 

শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৫৭৫০.৭৩ লক্ষ টাকা। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত ৬৪.৭৬% এবাং বাস্তব 

অগ্রগবত 71.00%।  
 

১৬.২.১.৩  প্রকদল্পর আওতায় কাবলহাতী িাবভ ডি বিন্টাদরর পূতড বনম ডাণ কাজ ১০০% িম্পি হদয়দছ। শাহজােপুর ও কুমারাালী 

িাবভ ডি বিন্টাদরর ফযাক্টবর বশদর্র বনম ডাণ কাজ িম্পি হদয়দছ এবাং এ ২টি বিন্টাদরর অযায অবকাঠাদমা বনম ডাণ কাজ গদড় প্রায় 

৯৫% িম্পি হদয়দছ। প্রকদল্পর কাবলহাতী বকদন্দ্রর ক্রয়কৃত যন্ত্পাবতিমূহ বকদন্দ্র স্থাপদনর কাজ িম্পি হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় 

কাবলহাতী, শাহজােপুর ও কুমারাালী বকদন্দ্র ETP এর পূতড বনম ডাণ কাজ িম্পি হদয়দছ। প্রকদল্পর শাহজােপুর ও কুমারাালী 

বকদন্দ্রর যন্ত্পাবতিমূহ ইউদরাপ ববইজর্ বনধ ডারণ করায় এর মূল্য বৃবি বপদয়দছ। তৎদপ্রবক্ষদত  প্রকদল্পর বময়াে জুলাই ২০১৩ বর্দক 

জুন ২০১৯ এ বনধ ডারণপূব ডক বমাট ৮৮৮০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটির ২য় িাংদশাধনী প্রস্তাব গত ২৩.১০.২০১৮ তাবরদা 

জাতীয় অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী কবমটি কতৃডক অনুদমাবেত হয়। জুন ২০২০ মাদির মদে প্রকদল্পর  ও             ও 

               যন্ত্পাবত ক্রয়পূব ডক যন্ত্পাবত প্রবতস্থাপন, োয়াল, প্রর্াকশন কায ডক্রম িম্পি করা িম্ভব হয়বন ববধায় প্রকদল্পর 

ব্যয় বৃবি ব্যবতদরদক আরও ০১ (এক) বছর          ২০২০      বময়াে বৃবি করা হয়। পরবতীদত প্রকদল্পর ব্যয় বৃবি 

ব্যবতদরদক ০১ (এক) বছর অর্ ডাৎ জুন ২০২১ পয ডন্ত বৃবি করা হদয়দছ। কুমারাালী ও শাহজােপুর িাবভ ডি বিন্টাদরর যন্ত্পাবত 

ক্রদয়র কায ডাদেশ প্রোন হদয়দছ। বকন্দ্রিমূদহর যন্ত্পাবত ক্রদয়র কায ডক্রম চলমান আদছ। 
 

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

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

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

তা) অনুিন্ধান করা, “ফুটি কাপ ডাি” উবদ্ভদের DNA এর িাদর্ মিবলন কাপদড়র DNA এনালাইবিি কদর কাবিত ভযারাইটি 

িনাক্তকরণ এবাং মিবলন কাপড় ততবরর উপদযাগী “ফুটি কাপ ডাি” তুলার জাত পাওয়া না বগদল িমজাতীয় তুলার জাম ড-প্লাজম 

িাংগ্রহ করার লদক্ষয ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয়র বর্বপবপ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২১ বময়াদে বাস্তবায়দনর লদক্ষয 

অনুদমােন করা হয়। 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল 350.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়।         

            ২০২০-২১                              ২০৯.০০                                  ।    

                   ১  ও ২                    ২০২১      ৪৬.০০                      ।                

        ২০২১      22.87                     ।             10.94%                25.00%। 

প্রকদল্পর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 287.66 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত 23.77% 

    বাস্তব অগ্রগবত 47.00%। কম ডপবরকল্পনা অনুযায়ী গদবিণা কায ডক্রম চলমান আদছ। মিবলদনর সুতা ততবরর তুলা অথ্যাৎ 

ফুটি কাপ ডাি পুনরুিার করা িম্ভব হদয়দছ গদবিণা কায ডক্রদমর অযায ববিদয়র ইবতবাচক ফলাফল শ্রীঘ্রই পাওয়া যাদব। 

ইদতামদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বপদটন্ট বর্জাইন ও বের্মাকডি অবধেপ্তর কতৃডক ঢাকাই মিবলনদক বভৌগবলক 

বনদে ডশক (GI) পয বহদিদব নদভম্বর ২০২০ এর জান ডাল নাং ০৯ এ প্রকাশ করা হদয়দছ। 
 

১৬.২.৩  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ০৫টি বববিক বিন্টাদর ০৫টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট এবাং ২টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপনাঃ  
 

বেদশ মেম পয ডাদয়র বস্ত্র প্রযুবক্তববে ততবর এবাং তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর জয উপযুক্ত প্রবশক্ষণ প্রোন; বভাক্তার রুবচ ও 

পছন্দ এবাং পবরববতডত বাজার চাবহো অনুিাদর নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবন; প্রাবন্তক তাঁবতদের উৎপাবেত পদণ্যর যায্যমূল্য 

বনবিত করার লদক্ষয প্রাবতষ্ঠাবনক বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থা এবাং মানব িম্পে উিয়ন এবাং িদব ডাপবর, তাঁবতদের জীবনযাোর 

মাদনািয়দনর লদক্ষয “বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ৫টি বববিক বিন্টাদর প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১টি ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট 

এবাং ২টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন” শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় একদনক কতৃডক 

অনুদমাবেত হয়। 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল  1500.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়।             
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        ২০২১      ৩০.৭০                      ।                         ২০২১      19.80            

         ।             1.32%                5.00%। প্রকদল্পর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 

ক্রমপুবঞ্জত 599.68 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হদয়দছ। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত 5.13% এবাং বাস্তব অগ্রগবত 9.07%। 

প্রকদল্পর আওতায় ০১টি ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর জয জামালপুর বজলার বমলান্দহ উপদজলার বশহুরী বমৌজায় 

৫.০০ একর জবম অবধগ্রহদণর কাজ          । পূতড কাজ আরম্ভ করার জয বর্বজটাল িাদভড িম্পি করা হদয়দছ এবাং 

প্রকদল্পর আওতায় ৫টি প্রবশক্ষণ বকদন্দ্রর কাঠাদমাগত নকশা ও প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা হদয়দছ। বমলান্দহ,               

               ও   ও                                                ও প্রাক্কলন   ও       । গত 

১৬.০৯.২০২০ তাবরদা অনুবষ্ঠত বিয়াবরাং কবমটির িভায় ৫টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্রিহ বববভি িাইদটর েরপে আহবান এবাং বর্বপবপ 

িাংদশাধদনর বিিান্ত গৃহীত হদয়দছ। তৎদপ্রবক্ষদত বর্বপবপিহ িাংদশাধদনর কাজ চলমান আদছ।  

 

১৬.২.৪ বশা হাবিনা তাঁতপবল্ল স্থাপন -১ম পয ডায় (১ম িাংদশাবধত):  
 

উিত পবরদবদশ তাঁবত এবাং তাঁবত পবরবাদরর জয বববভি নাগবরক সুদযাগ সুববধা সৃবি, তাঁবতদের জীবনযাোর মান ও         

আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন, এবাং তাঁত বশদল্পর বটকিই উিয়দনর লদক্ষয ১ম পয ডাদয় ভূবম অবধগ্রহণ ও ভূবম উিয়নিহ 

আনুিবঙ্গক কায ডক্রম িম্পি করার লদক্ষয “বশা হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপন - ১ম পয ডায় (১ম িাংদশাবধত)” শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ 

বমাট ২৫,৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় গত ১৮.০৯.২০১৮ তাবরদা জাতীয় অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী কবমটি 

(একদনক) কতৃডক অনুদমাবেত হয়। 2020-21 অর্ ডবছদর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল 1.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়। 

পরবতীদত পুনাঃউপদযাজনপূব ডক ২০২০-২১ অর্ ডবছদর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল ১২০.০০ লক্ষ টাকা পুনাঃবরাে বনধ ডারণ করা 

হয়। আদলাচয অর্ ডবছদরর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ব্যয় 27.44 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ। আবর্ ডক অগ্রগবত 22.87% বাস্তব অগ্রগবত 

50.00%। প্রকদল্পর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 24772.38 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক 

অগ্রগবত 80.57% এবাং বাস্তব অগ্রগবত 70.00%। প্রকদল্পর আওতায় মাোরীপুর বজলার বশবচর উপদজলার কুতুবপুর বমৌজায় 

৬০ একর এবাং শরীয়তপুর বজলার জাবজরা উপদজলার নাওদর্াবা বমৌজায় ৫৯.৭৩ একর িহ বমাট ১১৯.৭৩ একর জবম 

অবধগ্রহদণর কাজ ৮০% িম্পি হদয়দছ। উক্ত ভূবম অবধগ্রহদণর জয জবমর প্রাক্কলন অনুিাদর িমস্ত টাকা অর্ ডাৎ ১১৫.৪০১ বকাটি 

টাকা বজলা প্রশািক, মাোরীপুর এবাং 130.52 বকাটি টাকা বজলা প্রশািক, শরীয়তপুরদক পবরদশাধ করা হদয়দছ। অববশি অর্ ড 

৭৭০.৮২         2020-21 অর্ ডবছদরর আরএবর্বপদত বরাে প্রাবপ্ত িাদপদক্ষ বজলা প্রশািক, শরীয়তপুরদক পবরদশাধ করা 

হদব। প্রকদল্পর আওতায় জবমর ভূবম উিয়দনর কাজ চলমান আদছ। িীমানা প্রাচীর বনম ডাদণর জয মাোরীপুর অাংদশ েরপে 

মূল্যায়দনর কাজ চলমান আদছ এবাং শরীয়তপুর অাংদশ চুবক্ত িম্পােন বনাটিশ (NOA) জাবর করা হদয়দছ। জবম অবধগ্রহদণর 

বনবমত্ত জবমর প্রাক্কলন মূল্য বৃবি পাওয়ায় ববধ ডত প্রাক্কলন অনুিাদর ৩০৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয়র আরবর্বপবপ গত 

২৪.১১.২০২০ তাবরদা একদনক কতৃডক অনুদমাবেত হদয়দছ।  
 

 

১৬.২.৫ বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী এর আধুবনকায়ন ও অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণাঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং বকাি ড যুদগাপদযাগীকরণ; 

অবকাঠাদমাগত সুববধা িম্প্রিারণ; প্রবত বছর ১০০ জন ছাে/ছােীদক বর্দপ্লামা বর্বগ্র প্রোন করার লদক্ষয “বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা 

ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী এর আধুবনকায়ন ও অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণ” শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ৬০১৫.০০ 

লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যয় গত ২৩.১০.২০১৮ তাবরদা জাতীয় অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী কবমটি (একদনক) কতৃডক 

অনুদমাবেত হয়। 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল 1000.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়। গত ন     ২০২০ 

১ম ও ২য়           ৯.০০                       য়  ।                     ২০২১      8.68            

         ।             0.87%                20.00%। প্র কের শুরু হকত বফব্রুয়াবর ২০২১ পর্ যন্ত ক্রমপুতিত 

ব্যয় 453.54 লক্ষ টো ো। ক্রমপুতিত আতে য  অগ্রগতত 7.54% এবং বোস্তব অগ্রগতত 12.00%। প্র কের আওতোয় পূতয তনম যোণ 

 োকের স্থোপতয ন শো চূড়োন্ত  রো হকয়কে। PWD  র্তয  স্ট্রো চোরোল তিেোইন চূড়োন্ত  রো হকয়কে। পূতয তনম যোণ  োে শুরু  রোর 

তনতমত্ত       PWD           আ   ন,      ও    য়ন               ত   নম                       ন     

  য়  ।  ত   নম           ম ন গ  -                  য়  ।        এ       ম   ম ন আ  ।            

            য়ন   গ ত  ত  গ  ন  ত                 য়       ত      ময়   ৩০  ন ২০২২               
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 ন ম    ময়             ফ ম      ত   য়  ন য়         ন     ২১.০১.২০২১ ত         ও     ম     য় 

           য়  । 
 

১৬.২.৬  বেদশর তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ, অচালু তাঁত চালু করা এবাং তাঁদতর 

আধুবনকায়নাঃ  

তাঁত াাদতর উৎপােন এবাং তাঁবতদের আয় বৃবির মােদম তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন; আমকর-কম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ 

সৃবির মােদম োবরদ্রয ববদমাচন ও তাঁবতদের জীবনযাোর মদনািয়ন এবাং বেদশর নারী তাঁবতদের ক্ষমতায়ন বনবিত করার 

লদক্ষয বমাট 15800.00 লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটি গত ০৫.০৩.২০১৯ তাবরদার জাতীয় অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী 

কবমটির (একদনক) িভায় ০১ জুলাই ২০১৮ হদত ৩০ জুন ২০২৩ বময়াদে বাস্তবায়দনর জয অনুদমাবেত হয়। পবরকল্পনা ববভাগ 

কতৃডক গত ১৪.০৫.২০১৯ তাবরদা এবাং বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কতৃডক ২১-০৫-২০১৯ তাবরদা বজও জাবর করা হয়। প্রকল্পটির 

অনুকূদল 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত 2500.00 লক্ষ টাকা বরাে প্রোন করা হয়। বরােকৃত অদর্ ডর মে হদত ১ম বকবস্ত 

এবাং ২য় বকবস্ত বাবে 1250.00 লক্ষ টাকা ছাড় করা হদয়দছ।                    ২০২১      1218.47            

         ।             48.74%                60.00%। প্রকদল্পর শুরু হদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত 

ব্যয় 2404.96 লক্ষ টাকা। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত 15.22% এবাং বাস্তব অগ্রগবত 30.00%। প্রকদল্পর আওতায় বর্দিম্বর 

২০১৯ বর্দক ঋণ ববতরণ কায ডক্রম শুরু করা হদয়দছ যা          । প্র কের শুরু কেক  বফব্রুয়াবর ২০২১                

       ও    ৫%              5164              2143           2490.80         ঋ            

     । 
 

১৬.২.৭  বশা হাবিনা নকবশ পবল্ল, জামালপুর (১ম পয ডায়):  
 

উিত পবরদবদশ নকবশ উদযাক্তা, হস্তবশল্পী, কারুবশল্পী, কুটির বশল্পী এবাং তাঁত বশল্পীদের জয নাগবরক সুদযাগ সুববধা সৃবি নকবশ 

বশল্পী ও তাঁত বশল্পীদের োবরদ্র ববদমাচন এবাং জীবনযাের মান উিয়ন এবাং নকবশ বশদল্পর বটকিই উিয়দনর লদক্ষয ১ম পয ডাদয় 

ভূবম অবধগ্রহণ ও ভূবম উিয়নিহ আনুিবঙ্গক কায ডাবে িম্পি করার লদক্ষয বমাট ৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয়র 

বর্বপবপ গত ১২.০৩.২০১৯ জাতীয় অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী কবমটির (একদনক) িভায় ০১ মাচ ড ২০১৯ হদত ৩১ বর্দিম্বর 

২০২১ বময়াদে বাস্তবায়দনর জয অনুদমাবেত হদয়দছ। প্রকল্পটির অনুকূদল 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত ৩২২০.00 লক্ষ 

টাকা বরাে প্রোন করা হয়। আদলাচয অর্ ডবছদর প্রকদল্পর অনুকূদল বকাদনা অর্ ড ছাড় করা িম্ভব হয়বন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় 

হদত গত ১৬.০৯.২০১৯ তাবরদা আদলাচয প্রকল্পটি বাস্তবিম্মত িাংদশাবধত আকাদর বাস্তবায়দনর প্রস্তাব বপ্ররদণর জয বনদে ডশনা 

প্রোন করা হয়।                     ০২.০২.২০২০           ও                                  

                                                    “         ,                        ও      

                                                                                 “                   , 

        (১        )”                                ও                                      ”; 

                                Feasibility Study, Economic and Financial Study           

                                                              ২৫.০৬.২০২০                      

              (        )        ১০.০৯.২০২০                      ও              (       )   

                 ।                                                                           

      ।                                          ২০.১২.২০২০                                  

                       ।                                 ।  
 
 

১৭। অনুদমােদনর অদপক্ষাধীন নতুন প্রকল্পিমূহাঃ 

১৭.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্স স্থাপন, বমরপুর, ঢাকাাঃ 

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

বনরিদনর লদক্ষয আবাবিক ভবন বনম ডাণ, উিত পবরদবশ সৃবির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় অযায অবকাঠাদমা বনম ডাণ, ফযাশন বর্জাইন 

ইনবিটিউট বনম ডাণিহ তাঁত বশল্প তর্া তাঁবতদের উিয়দনর জয বববভি সুদযাগ সুববধা প্রোদনর লদক্ষয বমাট ১২৩৯০.০০ লক্ষ 

টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় গত ০৭.০৫.২০১৭ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। প্রকল্পটির উপর গত ১১.০৬.২০১৭ 

তাবরদা মন্ত্ণালদয় প্রকল্প যাচাই-বাছাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। উক্ত িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৮৩০.০০ 

লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাবিহ ১৪.০৯.২০১৭ তাবরদা মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা 

হদয়দছ। জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত গত ১৮.১০.২০১৭ তাবরদা অর্ ড মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। 

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন জনবল বনধ ডারণ কবমটির িভা গত ১৬.১১.২০১৭ তাবরদা অর্ ড মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দছ। উক্ত িভার 

বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় বমাট ১১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১১.০২.২০১৮ বস্ত্র ও 
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পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত উক্ত বর্বপবপ গত ২৮.০২.২০১৮ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ 

করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ০১.০৪.২০১৮ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদন বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ । বপইবি িভার বিিাদন্তর 

আদলাদক গঠিত ব্যয় বযৌবক্তককরণ কবমটির কায ডবববরণী ২৩.০৪.২০১৮ তাবরদা পাওয়া বগদছ। এছাড়া বপইবি িভার বিিান্ত 

অনুিাদর প্রকদল্পর আওতায় ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর বযৌবক্তকতা বনরূপদণর জয একটি কবমটি গঠন করা হদয়দছ। 

কবমটির প্রবতদবেদনর আদলাদক বর্বপবপ পুনগ ডঠনপূব ডক  গত ০১.১০.২০১৮ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয় এবাং 

০৯.১০.২০১৮ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত পবরকল্পনা কবমশদনর বকছু পয ডদবক্ষণ এবাং বপর্বিউবর্ 

এর বরট বিবর্উল ২০১৮ এর প্রাক্কলন অনুিাদর প্রকদল্পর বর্বপবপ প্রনয়নপূব ডক ২৯.০১.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় 

বপ্ররণ করা হয় এবাং বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর ০৬.০৩.২০১৯ তাবরদা 

পবরকল্পনা কবমশন ২য় বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। ২য় বপইবি িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ১১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদল্পর বর্বপবপ পুনগ ডঠনপূব ডক   গত ২৮.০৩.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র বপ্ররণ করা হদয়দছ। মন্ত্ণালয় কতৃডক 

গত ১৫.০৪.২০১৯ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদন বর্বপবপ বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুদমােদনর জয একদনক ও িমিয় 

অনুববভাদগ বপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত এ প্রকদল্পর ববিদয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় িবচব মদহােদয়র িভাপবতদত্ব গত 

০৩.১০.২০১৯ তাবরদা অনুবষ্ঠত িভায়  বনম্নরূপ বিিান্ত গৃহীত হয়াঃ 

 

“                             ,      ,                                                        

        ।”                                   ১১৬১৭.০০                                ২০২০     

       ২০২২                                     পুনগ ডঠন        ২৭.১০.২০১৯           ও             

              ।                            ২০২০                ,    ও                          

                           -                                                         ০১  ০৬ 

          (         ৫৬০০০      )                    ও                                            

    ।                                                                          ১৮          ২৫    

                                                          ।                                 

                                 ।                                                  ০২.০৯.২০২০ 

          ও                           । ২৭.০৯.২০২০                                            

  ও                             ।    িভায় গৃহীত বিিান্ত অনুিাদর প্রকদল্পর ব্যয় ২১১৮০.০০ লক্ষ টাকা 

অপবরববতডত বরদা বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৯.১০.২০২০ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত, 

প্রকদল্পর বর্বপবপর উপর ০৯.১১.২০২০ তাবরদা বস্ত্রর ও পাট মন্ত্ণালদয়র অভযন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত 

িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ২১৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বফব্রুয়াবর ২০২১ হদত বর্দিম্বর ২০২৩ বময়াদে বাস্তবায়দনর 

জয  বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ৩০.১১.২০২০ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। উক্ত বর্বপবপ মন্ত্ণালয় কতৃডক 

১৪.১২.২০২০ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদনর বশল্প ও শবক্ত ববভাদগ বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত বশল্প ও শবক্ত ববভাগ কতৃডক 

উক্ত প্রকদল্পর বর্বপবপ পরীক্ষা-নীরীক্ষাপূব ডক বকছু ত্রুটি- ববচুযবত বচবহৃত করা হয় এবাং উক্ত ত্রুটি-ববচুযবত দুর কদর বর্বপবপ 

প্রণয়দনর জয গত ০৪.০১.২০২১ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয়দক অনুদরাধ করা হয়। মন্ত্ণালয় কতৃডক ১৪.০১.২০২১ তাবরদা 

ত্রুটি- ববচুযবতিমূহ িাংদশাধদনর জয বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ডদক অনুদরাধ করা হয়। বি বমাতাদবক আদলাচয প্রকদল্পর িমীক্ষা 

প্রবতদবেনটি হালনাগােকরতাঃ িম্ভাব্যতা যাচাইকরদণর জয একটি Feasibility study কবমটি পুনাঃগঠন করা হদয়দছ। উক্ত 

কবমটির প্রবতদবেদনর আদলাদক বতডমাদন বর্বপবপ িাংদশাধদনর কাজ চলমান আদছ। প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত 

বরােহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদছ। প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ১নাং 

কযাটাগবরদত রদয়দছ।  
 

১৭.২  বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামোবন বশদল্পর উিয়দন প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র, বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র এবাং ১টি 

ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপনাঃ 
 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কতৃডক গত ০৭.০৪.২০১৯ তাবরদা ২৪.০০.০০০০.২০৭.৯৯.০০১.১৫.১৫৭ নাং স্মারকমূদল ০৮ (আট) িেস্য 

বববশি একটি আন্তাঃিাংস্থা কবমটি গঠন কর হয়। আন্তাঃিাংস্থা কবমটি কতৃডক গত ২০.০৪.২০১৯ তাবরদা জামোবন শাবড়র অযতম 

উৎপােন এলাকা জামোবন পবল্ল বববিক, বনায়াপাড়া রূপগঞ্জ এবাং পার্শ্ডবতী জামোবন উৎপােন এলাকা িদরজবমদন পবরেশ ডন 

কদরন। কবমটি কতৃডক গত ১৬.০৫.২০১৯ তাবরদা প্রবতদবেন োবাল করা হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় তারাদবা বমৌজার তারাদবা, 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর বমাদড়র িবিকদট ৫.০০ একর জবম অবধগ্রহদণর জয ভূবমর স্থাবনক মানবচে, োগ নাং ও জবমর মূল্যিহ 

প্রতযয়নপে এবাং পূতড বনম ডাণ কাদজর প্রাক্কলন অনুিাদর বর্বপবপ প্রণয়ন করা হদয়দছ। উদল্লখ্য, মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্ী 
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মদহােদয়র বনদে ডশনা বমাতাদবক “                          -   -        ,             ,                

                    ”                     “                          -   -        , ও      ,    

                 ১                           ”                                   ।           

                   ২১.১০.২০১৯           ও                        ।                             

                     ০৩.১২.২০১৯                ।                             ও           ও 

                             ,    ও                                                      -     

(       )                 ৩০.১২.২০১৯        ০৬ (  )           ১                 ।    

০৫.০১.২০২০                 ১      ১৮.০৩.২০২০        ২          ৩০.০৬.২০২০        ৩          

২৮.০৭.২০২০        ৪                  । ৪        “জামোবন বশদল্পর উিয়দন প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র ও       

বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র                              স্থাপন” শীি ডক প্রকদল্পর আওতায় জামোবন জাদুঘদরর পবরবদতড 

“বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর” স্থাপদনর কায ডক্রম অন্তভু ডক্ত করার সুপাবরশ করা হয়। প্রকদল্পর অঙ্গিমূদহর আদলাদক মািার প্লান 

ও স্থাপতয নকশা প্রণয়নপূব ডক জরুবরবভবত্তদত বপ্ররদণর জয ১৬.০৮.২০২০ তাবরদা স্থাপতয অবধেপ্তর, বিগুনবাবগচাদক অনুদরাধ 

জানাদনা হদয়দছ। উক্ত প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ২৮২১৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বফব্রুয়াবর ২০২১ হদত জুন ২০২৪ বময়াদে 

বাস্তবায়দনর বনবমত্ত পুনগ ডঠন কদর ১৭.০৯.২০২০ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত গত ০৪.১০.২০২০ 

তাবরদা মন্ত্ী মদহােদয়র িভাপবতদত্ব বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় প্রকদল্পর উপর পাওয়ার পদয়ন্ট উপস্থাপনা িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত 

উপস্থাপনা িভায় মন্ত্ী মদহােদয়র বমৌবাক বনদে ডশনায় প্রকদল্পর বর্বপবপ বর্দক বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র কদম্পাদনন্ট বাে বেয়া হয়। 

তৎদপ্রবক্ষদত বর্বপবপর বশদরানাম “বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামোবন বশদল্পর উিয়দন প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র এবাং 

ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপন” নামকরণ করা হদয়দছ। বি আদলাদক িাংদশাবধত প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩৫.০০ লক্ষ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বফব্রুয়াবর ২০২১ বর্দক জুন ২০২৪ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ১২.১১.২০২০ তাবরদা বস্ত্র 

ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর ১৮.১১.২০২০ তাদরদা অর্ ডববভাগ, অর্ ডমন্ত্ণালদয় জনবল বনধ ডারণ কবমটির 

িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত িভার বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বফব্রুয়াবর ২০২১ হদত বর্দিম্বর 

২০২৩ বময়াদে বাস্তবায়দনর জয বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ১৩.১২.২০২০ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। উক্ত 

বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কতৃডক ২৮.১২.২০২০ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদনর বশল্প ও শবক্ত ববভাদগ বপ্ররণ করা হয়। 

প্রকল্পটির উপর গত ২৫.০২.২০২১ তাবরদা বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। উক্ত িভায় বিিাদন্তর আদলাদক বর্বপবপ পুনগ ডঠদনর 

কাজ চলমান আদছ। উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত বরােহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় 

অন্তভু ডক্ত আদছ। প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার  তাবলকায় ১নাং কযাটাগবরদত রদয়দছ। 
 

১৭.৩ ঐবতহযবাহী টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়নাঃ 
 

১৭.৩.১ উিত পবরদবদশ তাঁবতদের এবাং তাঁবত পবরবাদরর আবািনিহ অযায সুদযাগ-সুববধা প্রোন ও তাঁবতদের জীবনযাোর 

মান উিয়ন, প্রাবন্তক তাঁবতদের পুনব ডািন, তাঁবতদের উৎপাবেত পদণ্যর নকশা উিয়ন, উৎপাবেত পদণ্যর বাজারজাতকরদণ  

িহায়তা প্রোন এবাং বেশীয় ও আন্তজডাবতক বাজাদর তাঁত বস্ত্র িরবরাদহর লদক্ষয “তাঁত পবল্ল স্থাপন” পার্রাইল, টাঙ্গাইল 

বশদরানাদমর প্রকল্পটির উপর গত ২৫.০৭.২০১৮ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র প্রকল্প যাচাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হয়। বস্ত্র ও 

পাট মন্ত্ণালয় হদত ০৯.১২.২০১৮ তাবরদা প্রকদল্পর বর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদন বপ্ররণ করা হয়। গত ০৩.০১.২০১৯ তাবরদা 

পবরকল্পনা কবমশদন অভযন্তরীণ পয ডাদলাচনা িভা অনুবষ্ঠত হয়। পবরকল্পনা কবমশদনর অভযন্তরীণ পয ডাদলাচনার িভার বিিাদন্তর 

আদলাদক বর্বপবপর বশদরানাম পবরবতডন কদর “ঐবতহযবাহী টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন” 

বশদরানাদম প্রকল্প গ্রহদণর লদক্ষয Feasibility Study িম্পদির জয কবমটি গঠন করা হয়। গঠিত কবমটি  িেস্যগণ টাঙ্গাইল 

িের, পার্রাইল, বেলদুয়ার ও বমজডাপুর এলাকা িদরজবমদন পবরেশ ডন কদর প্রবতদবেন োবাল কদরন। কবমটির প্রবতদবেদনর 

আদলাদক বর্বপবপ প্রণয়দনর বনবমত্ত প্রকদল্পর আওতায় জবম অবধগ্রহদণর জয ভূবমর স্থাবনক মানবচে এবাং জবমর মূল্যিহ 

প্রতযয়নপে বপ্ররদণর জয বজলা প্রশািক, টাঙ্গাইলদক পে বপ্ররণ করা হয় এবাং পূতড বনম ডাণ কাদজর প্রাক্কলন বপ্ররদণর জয প্রধান 

প্রদকৌশলী, গণপূতড অবধেপ্তরদক পে বপ্ররণ করা হয়। বকন্তু, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র গত ১৩.১০.২০১৯ তাবরদার পে বমাতাদবক 

“ঐবতহযবাহী টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন” প্রকদল্পর পবরবদতড “তাঁতপবল্ল স্থাপন, পার্রাইল, 

টাঙ্গাইল” প্রকল্প গ্রহদণর জয বনদে ডশনা প্রোন করা হয়। তাছাড়া, প্রস্তাববত তাঁতপবল্লর জয জবম অবধগ্রহণপূব ডক মাটি ভরাট 

কদর প্লট আকাদর প্রকৃত তাঁবতদের মদে প্লট বরাদের িাংস্থান বরদা DPP প্রণয়ন করার বনদে ডশনা প্রোন করা হয়।  

 



 

20 

১৭.৩.২        , বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িবচব মদহােদয়র িভাপবতদত্ব গত ১৩.০৮.২০২০ তাবরদা ২০২০-২০২১ অর্ ডবছদরর 

বাবি ডক উিয়ন কম ডসূবচ (এবর্বপ)-বত বরােববহীন অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প বহদিদব অন্তভু ডক্ত িাংক্রান্ত িভায় “ঐবতহযবাহী 

টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন” শীি ডক প্রকল্প গ্রহদণর ববিদয় বিিান্ত গ্রহণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত 

টাঙ্গাইল শাবড়র বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন এবাং বেদশর অভযন্তদর আরও জনবপ্রয় করার জয উক্ত প্রকদল্পর আওতায় 

    -টাঙ্গাইল মহািড়দকর পাদশ তাঁত বস্ত্র প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা       প্রস্তাববত প্রকদল্পর আওতায় তাঁত বস্ত্র 

প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন এবাং বর্বপবপ প্রণয়দনর বনবমত্ত টাঙ্গাইল িের উপদজলার করটিয়া ইউবনয়দনর ক্ষুবেরামপুর 

বমৌজার ক্ষুবেরামপুর        (    -টাঙ্গাইল মহািড়দকর পাদশ) ৫.০০ (পাঁচ) একর জবম অবধগ্রহদণর জয প্রার্বমকভাদব 

বনব ডাচন করা হয়।    ৫.০০ (পাঁচ) একর জবমর  স্থাবনক মানবচে (Location Map), োগসূবচ এবাং জবমর মূল্যিহ 

প্রতযয়নপে জরুবরবভবত্তদত বপ্ররদণর জয গত ২১.১০.২০২০ তাবরদা বজলা প্রশািক, টাঙ্গাইল-বক অনুদরাধ কদর পে বেয়া হয়। 

বজলা প্রশািক, টাঙ্গাইল                   ও                   । উদল্লখ্য, প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপদত 

বরােববহীন অননুদমাবেত প্রকল্প বহদিদব অন্তভু ডক্ত আদছ। প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ১নাং কযাটাগবরদত রদয়দছ। 
 

১৭.৪ গাইবান্ধা বজলার বগাববন্দগঞ্জ উপদজলায় বহাবিয়াবর বশদল্পর উিয়দনর জয প্রবশক্ষণ বকন্দ্র এবাং প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র 

স্থাপনাঃ   

             Feasibility Study             ও              ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৮.০০১.১৫.৪৪          

০৭ (   )                                        ।                                   

                     ২১.০৩.২০১৯        Feasibility Study                        । Feasibility Study 

                                              ।     ,      ২০২০-২১                  

                                                 । প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ২নাং 

কযাটাগবরদত রদয়দছ।  

 

১৭.৫ পাব ডতয চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দনর জয প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় 

বকন্দ্র স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কম ডসূবচাঃ   
 

১৭.৫.১ প্রকদল্পর িম্ভাব্যতা যাচাই করা হদয়দছ। ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকল্পটি জাপাবন কাবরগবর িহায়তায় 

বাস্তবায়দনর জয এ িাংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব বনধ ডাবরত ছদক িবিদবশপূব ডক গত 31.07.2019 তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ 

করা হদয়দছ।     , প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত বরােহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত 

আদছ। প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ২নাং কযাটাগবরদত রদয়দছ। 
 

১৭.৬ তাঁতজাত পদণ্যর বহুমুাীকরণাঃ  

১৭.৬.১ বক্রতার চাবহোর পবরবতডদনর িাদর্ িামঞ্জস্য বরদা তববচেযময় তাঁতজাত পণ্য উৎপােন করা, আধুবনক বর্জাইন ও 

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

আন্তজডাবতক বাজাদরর চাবহো পূরণ করা, তাঁতজাত পণ্য বহুমুাীকরদণ লাগিই প্রযুবক্তর প্রবতডন করা এবাং গ্রামীণ ববকার যুবক ও 

যুব মবহলাদের আমকরকম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি করার লদক্ষয ১,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠিত বর্বপবপ গত 

০৮.০৯.২০১৬ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকদল্পর উপর গত ০৫.১০.২০১৬ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় 

প্রকল্প যাচাই-বাছাই কবমটির এক িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত িভার বিিান্ত অনুিাদর তবদেবশক িাহায্য প্রাবপ্তর লদক্ষয বমাট 

১০৭০০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বপবর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক গত ১৯-১০-২০১৬ তাবরদা মন্ত্ণালদয় নীবতগত অনুদমােদনর 

জয বপ্ররণ করা হয়। পবরকল্পনা কবমশন বর্দক আদলাচয প্রকল্পটি বনজস্ব অর্ ডায়দন গ্রহদণর পরামশ ড প্রোন করা হয়। প্রকল্পটি 

তবদেবশক িাহায্য তর্া USAID এবাং JICA এর অর্ ডায়দন বাস্তবায়দনর ববিয়টি পুনবব ডদবচনার জয ১৭.০৯.২০১৭ তাবরদা 

মাননীয় মন্ত্ীর স্বাক্ষদর পবরকল্পনা মন্ত্ী মদহােয়দক বর্ও পে বপ্ররণ করা হয়। প্রকদল্পর বপবর্বপবপ পবরকল্পনা কবমশদনর মােদম 

গত ২১.০১.২০১৮ তাবরদা অর্ ডননবতক িম্পকড ববভাদগ (ইআরবর্) বপ্ররণ করা হয়। প্রকদল্পর বপবর্বপবপ এর উপর গত 

২২.০৭.২০১৮ তাবরদা অর্ ডননবতক িম্পকড ববভাদগ (ইআরবর্) িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত িভায় প্রকল্পটির অনুকূদল DANIDA বক 

অর্ ডায়দনর অনুদরাদধর বনবমত্ত বপবর্বপবপ টি ইআরবর্ এর িমিয় ও নরবর্ক অনুববভাদগ বপ্ররদণর বিিান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পটির 

অনুকূদল বকাদনা ধরদনর তবদেবশক িাহায্য প্রাবপ্তর প্রবতশ্রুবত পাওয়া যায়বন ববধায় িম্পূণ ড বজওবব অর্ ডায়দন বাস্তবায়দনর বনবমত্ত 

বমাট ৪৭১০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদল্পর বর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক গত ০৩.১২.২০১৮ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র 
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বপ্ররণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ১৬.০১.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অভযন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কবমটির িভা 

অনুবষ্ঠত হদয়দছ।  বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অভযন্তরীণ যাচাই কবমটির িভার বিিাদন্তর আদলাদক জনবল বনধ ডারদণর ছক পূরণ কদর 

গত ১২.০২.২০১৯ তাবরদা মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত গত ১৮.০৩.২০১৯ তাবরদা জনবল 

বনধ ডারদণর প্রস্তাব অর্ ড মন্ত্ণালদয়র অর্ ড ববভাদগ বপ্ররণ করা হদয়দছ। বি পবরদপ্রবক্ষদত অর্ ড ববভাদগ প্রকদল্পর জনবল বনধ ডারণ 

িাংক্রান্ত কবমটির িভা গত ১৯.০৬.২০১৯ তাবরদা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। তাছাড়া প্রকদল্পর ব্যয়    বক্তককরণ ববিদয়র উপর গত 

২৩.০৬.২০১৯ তাবরা এবাং প্রকদল্পর উপর গত ০৩.১০.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় এক পয ডাদলাচনা িভা অনুবষ্ঠত 

হদয়দছ। উক্ত িভায় অর্ ড ববভাদগর জনবল বনধ ডারণ কবমটির বিিান্ত অনুযায়ী DPP পুনগ ডঠদনর বিিান্ত গৃহীত হদয়দছ। গৃহীত 

বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় জুন ২০২০ হদত বর্দিম্বর ২০২২ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনদমত্ত 

প্রকদল্পর বর্বপবপ পুন ডগঠনপূব ডক গত ০৪.১০.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। গত ১০.১২.২০১৯ তাবরদা 

মন্ত্ণালদয়র বকছু পয ডদবক্ষদণর আদলাদক DPP পুন ডগঠনপূব ডক বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররদণর অনুদরাধ জানাদনা হয়। প্রকল্পটি 

মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার  তাবলকায় ৩নাং কযাটাগবরদত রদয়দছ। 
 

১৭.৬.২ তাঁত বশদল্পর বাজারজাত ব্যবস্থার উিয়দন ববভাগীয় শহরিমূদহ প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপনাঃ 

                                                                              -   -         

            ।              “তাঁত বশদল্পর বাজারজাত ব্যবস্থার উিয়দন ববভাগীয় শহরিমূদহ প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র 

স্থাপন” শীি ডক প্রকল্পটি গ্রহদণর বনবমত্ত বর্বপবপ প্রণয়দনর বফবজবববলটি িাবর্ িম্পি করদত হদব। প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর 

এবর্বপদত বরােববহীন অননুদমাবেত প্রকল্প বহদিদব অন্তভু ডক্ত আদছ। প্রকল্পটির বববনদয়াগ ব্যয় ১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি 

মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ৩নাং কযাটগবরদত রদয়দছ।  

 

১৮।  মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর বনদে ডশনাাঃ 

১৮.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অবফি ভবনিহ অযায স্থাপনা বনম ডাণাঃ 

১৮.১.১  ববগত  ১২..১০..২০১৪  তাবরদা মাননীয় প্রধানমন্ত্ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় পবরেশ ডনকাদল বনদম্নাক্ত বনদে ডশনা প্রোন 

কদরনাঃ 

 

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

মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর কতৃডক প্রেত্ত বনদে ডশনা অনুিাদর বমাট ১১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদল্পর বর্বপবপ গত 

২৮.০৩.২০১৯ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। মন্ত্ণালয় কতৃডক গত ১৫.০৪.২০১৯ তাবরদা পবরকল্পনা 

কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দছ। প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুদমােদনর জয একদনক ও িমিয় অনুববভাদগ বপ্ররণ করা হদল ২০.০৮.২০১৯ 

তাবরদা অনুবষ্ঠত একদনক িভায় প্রকদল্পর বর্বপবপ উপস্থাপদনর বিিান্ত গ্রহণ করা হয়। বকন্তু মাননীয় মন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় 

এর ববদশি অনুদরাদধর পবরদপ্রবক্ষদত প্রকল্পটি উপস্থাপন না করার বিিান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবতীদত এ ববিদয় বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালদয় িবচব মদহােদয়র িভাপবতদত্ব গত ০৩.১০.২০১৯ তাবরদা মন্ত্ণালদয় এক িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত িভার ৫.১ নাং 

বিিান্তটি বনম্নরূপ: 

“                             ,      ,                                                        

        ।”  

                                  ১১৬১৭.০০                                ২০২০            ২০২২ 

                                    পুনগ ডঠন        ২৭.১০.২০১৯           ও                      

     ।                            ২০২০                ,    ও                                   

                  -                                                         ০১  ০৬           

(         ৫৬০০০      ),                    ও                                        ।          

                                                                ১৮          ২৫                   

                                                   ।                                             

                      ।                                  ০২.০৯.২০২০           ও                  

         । ২৭.০৯.২০২০                                              ও                     

        ।    িভায় গৃহীত বিিান্ত অনুিাদর প্রকদল্পর ব্যয় ২১,১৮০.০০ লক্ষ টাকা অপবরববতডত বরদা বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর 
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গত ১৯.১০.২০২০ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত, প্রকদল্পর বর্বপবপর উপর ০৯.১১.২০২০ তাবরদা 

বস্ত্রর ও পাট মন্ত্ণালদয়র অভযন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ২১৯৭৫.০০ লক্ষ 

টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বফব্রুয়াবর ২০২১ হদত বর্দিম্বর ২০২৩ বময়াদে বাস্তবায়দনর জয  বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ৩০.১১.২০২০ 

তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। উক্ত বর্বপবপ মন্ত্ণালয় কতৃডক ১৪.১২.২০২০ তাবরদা পবরকল্পনা কবমশদনর বশল্প 

ও শবক্ত ববভাদগ বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষদত বশল্প ও শবক্ত ববভাগ কতৃডক উক্ত প্রকদল্পর বর্বপবপ পরীক্ষা-নীরীক্ষাপূব ডক বকছু ত্রুটি- 

ববচুযবত বচবহৃত করা হয় এবাং উক্ত ত্রুটি-ববচুযবত দুর কদর বর্বপবপ প্রণয়দনর জয গত ০৪.০১.২০২১ তাবরদা বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালয়দক অনুদরাধ করা হয়। মন্ত্ণালয় কতৃডক ১৪.০১.২০২১ তাবরদা ত্রুটি- ববচুযবতিমূহ িাংদশাধদনর জয বাাংলাদেশ তাঁত 

ববার্ ডদক অনুদরাধ করা হয়। বি বমাতাদবক আদলাচয প্রকদল্পর িমীক্ষা প্রবতদবেনটি হালনাগােকরতাঃ িম্ভাব্যতা যাচাইকরদণর 

জয একটি Feasibility study কবমটি পুনাঃগঠন করা হদয়দছ। উক্ত কবমটির প্রবতদবেদনর আদলাদক বতডমাদন বর্বপবপ 

িাংদশাধদনর কাজ চলমান আদছ। প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত বরােহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় 

অন্তভু ডক্ত আদছ। প্রকল্পটি মন্ত্ণালদয়র অগ্রাবধকার তাবলকায় ১নাং কযাটাগবরদত রদয়দছ।  

 

১৮.২  বশা হাবিনা তাঁতপবল্ল স্থাপন (১ম পয ডায়):   

 

১৯.২.১   গণপ্রজাতন্ত্ী বাাংলাদেশ িরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্ী গত ১২.১০.২০১৪  তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় পবরেশ ডনকাদল 

ঢাকার বাইদর তাঁত পবল্ল স্থাপদনর বনদে ডশনা প্রোন কদরন। “বমরপুর ঘনবিবতপূণ ড জায়গা। তাই ববনারবি পবল্ল ও কম ডরত 

শ্রবমকদের উপযুক্ত বািস্থাদনর ব্যবস্থা করদত হদব। ঢাকার বাইদর বাালাদমলা জায়গায় ববনারবি/তাঁত পবল্ল স্থাপদনর ব্যবস্থা 

বনদত হদব।” 

১৮.২.২  মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর উবল্লবাত বনদে ডশনার পবরদপ্রবক্ষদত উিত পবরদবদশ তাঁবত এবাং তাঁবত পবরবাদরর জয বববভি 

নাগবরক সুদযাগ সুববধা সৃবি, তাঁবতদের জীবনযাোর মান ও আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়ন, এবাং তাঁত বশদল্পর বটকিই উিয়দনর 

লদক্ষয ১ম পয ডাদয় ভূবম অবধগ্রহণ ও ভূবম উিয়নিহ আনুিবঙ্গক কায ডক্রম িম্পি করার লদক্ষয “বশা হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপন 

(১ম পয ডায়)” শীি ডক প্রকদল্পর বর্বপবপ বমাট ২৫,৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় গত ১৮.০৯.২০১৮ তাবরদা জাতীয় 

অর্ ডননবতক পবরিদের বনব ডাহী কবমটি (একদনক) কতৃডক অনুদমাবেত হয়। 2020-21 অর্ ডবছদর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল 

1.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়। পরবতীদত পুনাঃউপদযাজনপূব ডক ২০২০-২১ অর্ ডবছদর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল ১২০.০০ 

লক্ষ টাকা পুনাঃবরাে বনধ ডারণ করা হয়। আদলাচয অর্ ডবছদরর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ব্যয় 27.44 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ। আবর্ ডক 

অগ্রগবত 22.87% বাস্তব অগ্রগবত 50.00%। প্রকদল্পর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 24772.38 লক্ষ টাকা ব্যয় 

করা হয়। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত 80.57% এবাং বাস্তব অগ্রগবত 70.00%। প্রকদল্পর আওতায় মাোরীপুর বজলার বশবচর 

উপদজলার কুতুবপুর বমৌজায় ৬০ একর এবাং শরীয়তপুর বজলার জাবজরা উপদজলার নাওদর্াবা বমৌজায় ৫৯.৭৩ একর িহ বমাট 

১১৯.৭৩ একর জবম অবধগ্রহদণর কাজ ৮০% িম্পি হদয়দছ। উক্ত ভূবম অবধগ্রহদণর জয জবমর প্রাক্কলন অনুিাদর িমস্ত টাকা 

অর্ ডাৎ ১১৫.৪০১ বকাটি টাকা বজলা প্রশািক, মাোরীপুর এবাং 130.52 বকাটি টাকা বজলা প্রশািক, শরীয়তপুরদক পবরদশাধ 

করা হদয়দছ। অববশি অর্ ড ৭৭০.৮২         2020-21 অর্ ডবছদরর আরএবর্বপদত বরাে প্রাবপ্ত িাদপদক্ষ বজলা প্রশািক, 

শরীয়তপুরদক পবরদশাধ করা হদব। প্রকদল্পর আওতায় জবমর ভূবম উিয়দনর কাজ চলমান আদছ। িীমানা প্রাচীর বনম ডাদণর জয 

মাোরীপুর অাংদশ েরপে মূল্যায়দনর কাজ চলমান আদছ এবাং শরীয়তপুর অাংদশ চুবক্ত িম্পােন বনাটিশ (NOA) জাবর করা 

হদয়দছ। জবম অবধগ্রহদণর বনবমত্ত জবমর প্রাক্কলন মূল্য বৃবি পাওয়ায় ববধ ডত প্রাক্কলন অনুিাদর ৩০৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয়র আরবর্বপবপ গত ২৪.১১.২০২০ তাবরদা একদনক কতৃডক অনুদমাবেত হদয়দছ। 

 

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

১৮.৩.১ গণপ্রজাতন্ত্ী বাাংলাদেশ িরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্ী গত ১২.১০.২০১৪ তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় পবরেশ ডনকাদল 

বদলন, “বস্ত্রবশদল্প বাাংলাদেদশ বিানালী ঐবতহয রদয়দছ। বকান বকান এলাকায় মিবলদনর সুতা ততবর হদতা তা বজদন বি প্রযুবক্ত 

পুনরুিাদরর উদযাগ গ্রহণ করদত হদব।” 

১৮.৩.২  মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর িেয় বনদে ডশনা অনুিাদর বমাট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয়র বর্বপবপ ১২.০৬.২০১৮ 

তাবরদা অনুদমাবেত হদয়দছ। 2020-21 অর্ ডবছদরর এবর্বপদত প্রকল্পটির অনুকূদল 350.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হয়। 

                    ২০২০-২১                              ২০৯.০০                             

     ।                       ১  ও ২                    ২০২১      ৪৬.০০                      । 
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                       ২০২১      22.87                     ।             10.94%                

25.00%। প্রকদল্পর আওতায় শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 287.66 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ। ক্রমপুবঞ্জত আবর্ ডক অগ্রগবত 

23.77%     বাস্তব অগ্রগবত 47.00%। কম ডপবরকল্পনা অনুযায়ী গদবিণা কায ডক্রম চলমান আদছ। মিবলদনর সুতা ততবরর 

তুলা অথ্যাৎ ফুটি কাপ ডাি পুনরুিার করা িম্ভব হদয়দছ গদবিণা কায ডক্রদমর অযায ববিদয়র ইবতবাচক ফলাফল শ্রীঘ্রই পাওয়া 

যাদব। ইদতামদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল বপদটন্ট বর্জাইন ও বের্মাকডি অবধেপ্তর কতৃডক ঢাকাই মিবলনদক 

বভৌগবলক বনদে ডশক (GI) পয বহদিদব নদভম্বর ২০২০ এর জান ডাল নাং ০৯ এ প্রকাশ করা হদয়দছ। 

 

১৯।  তাঁত শুমাবর ২০১৮: 

১৯.১  বেদশর ববযমান তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দনর লদক্ষয িরকাবর বকাংবা ববিরকাবর পয ডাদয় বযদকাদনা 

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

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

প্রকারবভবত্তক বমাট উৎপােন, কাউন্টবভবত্তক সুতার চাবহো, তাঁবতদের ববযমান িমস্যা, উৎপােন উপকরণ তর্া সুতা, রাং, 

রিায়ন, খুচরা যন্ত্াাংশ, কায ডকরী মূলধন, ববপণন ব্যবস্থা, তাঁত বশদল্পর ভববষ্যৎ িম্ভাবনা, িদব ডাপবর জাতীয় অর্ ডনীবতদত এ বশদল্পর 

অবোন ইতযাবে িম্পদকড িঠিক তথ্যাবে পাওয়া যাদব। এিব তথ্য তাঁত বশদল্পর উিয়দন িঠিক নীবত বনধ ডারণ ও প্রকল্প/কম ডসূবচ 

প্রণয়দন িহায়ক হদব। যার ফদল বেশব্যাপী তাঁত শুমাবর পবরচালনা করা অপবরহায ড। তাঁত শুমাবরর মােদমই তাঁত বশদল্পর 

যাবতীয় তথ্যাবে িাংগ্রহ করা িম্ভব হয়।   
 

১৯.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা এর মােদম ২০০৩ িাদল িব ডদশি তাঁত শুমাবর অনুবষ্ঠত হয়। 

তাঁত শুমাবর ২০১৮ প্রকল্পটি পবরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ববভাদগর আওতাধীন বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা কতৃডক 

বাস্তবায়দনর জয যর্াযর্ কতৃডপক্ষ কতৃডক অনুদমাবেত হয়। বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা (ববববএি) কতৃডক বাস্তবায়নাধীন “তাঁত 

শুমাবর ২০১৮” এর মাঠ পয ডাদয় ১-৫ এবপ্রল ২০১৮  তাবরা বময়াদে বেশব্যাপী (িকল বজলায়) বজানাল অপাদরশন পবরচাবলত 

হয়। ববভাগ ও বজলা পয ডাদয়র িমিয়কারীগদণর িমিদয় মািার বেইনারগদণর প্রবশক্ষণ প্রোনপূব ডক গত ১০-১৪ বম, ২০১৮ পয ডন্ত 

িমদয় িমগ্র বেদশ মূল শুমাবর (Main Census) অনুবষ্ঠত হদয়দছ। তাঁত শুমাবর ২০১৮ এর ফলাফল প্রকাশ করা হদয়দছ। এবাং 

উক্ত ফলাফদলর বভবত্তদত তাঁত িাংক্রান্ত িকল তথ্যাবে বববভি প্রবতদবেদন িবিদবশ করা হদে। 
 

২০।  ভববষ্যৎ পবরকল্পনাাঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক ভববষ্যত পবরকল্পনার মদে (১) ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট স্থাপন, মান্দা, নওগাঁ  (২) 

বহাবিয়ারী পবল্ল/ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প,বগাববন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (৩) তাঁতজাত পদণ্যর গুোমঘর স্থাপন, (৪) তাঁত বদস্ত্রর 

প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন/তাঁত হাট স্থাপন, (৫) বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষণ বকদন্দ্র বর্দপ্লামা-ইন-ফযাশন 

বর্জাইন বকাি ড চালুকরণ, (৬) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন (২য়পয ডায়) এবাং (৭) বপশাগত 

েক্ষতা বৃবির লদক্ষয তাঁত ববাদর্ ডর কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষণ শীি ডক প্রকল্পিমূহ গ্রহদণর পেদক্ষপ বনয়া হদয়দছ। বনদম্ন 

প্রকল্পগুদলার িাংবক্ষপ্ত বববরণ বেয়া হদলাাঃ 
 

 

২০.১ প্রকদল্পর নামাঃ ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট স্থাপন, মান্দা, নওগাঁ 
 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জানুয়াবর, ২০১৯ হদত বর্দিম্বর, ২০২১  

প্রকল্প এলাকাাঃ মান্দা, নওগাঁ। 

প্রকদল্পর উদেশ্যাঃ  

(ক) বেদশ মেম পয ডাদয়র বস্ত্র প্রযুবক্তববে ততবর এবাং তাঁবতদের েক্ষতা উিয়দনর জয উপযুক্ত প্রবশক্ষণ প্রোন। 

(া) পবরববতডত বাজাদর বভাক্তার রুবচ ও চাবহোর িাদর্ িাংগবত বরদা বর্জাইন উদ্ভাবন এবাং েক্ষ বর্জাইনার ও মানব িম্পে 

ততবর করা। 

(গ) গুণগত মানিম্পি বস্ত্র উৎপােদন িহায়তা করণ।  
 

 

২০.২  প্রকদল্পর নামাঃ  তাঁতজাত পদণ্যর গুোমঘর স্থাপন  

 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২১ পয ডন্ত। 

প্রকল্প এলাকাাঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধুযবিত এলাকা। 

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

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকালাঃ জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২১ পয ডন্ত। 

প্রকল্প এলাকাাঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধুযবিত এলাকা। 

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

 

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

প্রকদল্পর উদেশ্যাঃ 

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

(া) প্রবত ব্যাদচ ২৪০ জন ছাে-ছােীদক ০৪ (চার) বছর বময়াবে প্রবশক্ষণ সুববধা প্রোন করা; 

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

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

২০.৬   প্রকদল্পর নামাঃ  

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন (২য় পয ডায়) :  

উদেশ্য (ক) বভাক্তার রুবচ ও পছন্দ এবাং পবরববতডত বাজার চাবহো অনুিাদর নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবন; 

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

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

তশলকুপা, িাতক্ষীরা, কাবলগঞ্জ, বগৌরনেী, পটুয়াাালী, বচবররবন্দর, শাহজােপুর, উল্লাপাড়া, রাজশাহী ও িাঁবর্য়া এর কায ডকরী 

এলাকা। 

২০.৭   প্রকদল্পর নামাঃ বপশাগত েক্ষতা বৃবির লদক্ষয তাঁত ববাদর্ ডর কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষণাঃ 

 উদেশ্য, কম ডকতডাদের বপশাগত েক্ষতা বৃবি। 
 

২১।  বর্বজটাল কায ডক্রমাঃ 

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

কায ডক্রম বাস্তবায়ন করদছ। জনিাধারণদক তথ্য িরবরাদহর লদক্ষয জাতীয় তথ্য বাতায়দনর আওতায় বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

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

প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট বনয়বমত আপদলার্ করা হয়। বাতাঁদবা’র িকল প্রর্ম বশ্রবণর কম ডকতডার নাদম বনজস্ব বর্াদমইন ই-বমইল 

আইবর্ ততবর এবাং ছববিহ তথ্যাবে ওদয়ব বপাট ডাদল িবিদবশ করা হদয়দছ। www.facebook.com/bhb.gov বশদরানাদম 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর একটি অবফবিয়াল বফিবুক বপজ রদয়দছ। বফিবুক বপদজর মােদম বাতাঁদবা’র কায ডক্রম ও তাঁবতদের 

বববভি বিবা িম্পবকডত তথ্যাবে বনয়বমত প্রোন করা হয়। এছাড়া বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও 

প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী’র বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ কায ডক্রম িাংক্রান্ত তথ্যাবে প্রবতষ্ঠানটির বনজস্ব ওদয়ব বপাট ডাল  

www.bheti.portal.gov.bd এর মােদম প্রকাশ করা হয়।  

২১.২   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ক্রয় কায ডক্রদম স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিতকদল্প e-GP পিবত চালু রদয়দছ। প্রবতদবেনাধীন 

মাদি e-GP                                  । 
 

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

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

হদে। িফ্টওয়ার বর্দভলপদমন্ট                        ১৬.১০.২০১৮ তাবরদা Synesis It Ltd এর অনুকূদল NOA 

জাবর করা হদয়দছ এবাং ১২.১১.২০১৮ তাবরদা Synesis It Ltd এর িাদর্ চুবক্ত িম্পােন করা হদয়দছ। িফটওয়ার 

বর্দভলপদমন্ট এর কাজ চলমান রদয়দছ। গত ১২.১২.২০২০ তাবরদা টাঙ্গাইল বববিক বিন্টাদর e-Loan Management    

                          ।  
 

২১.৪  তাঁবতদেরদক িরকার কতৃডক প্রেত্ত বববভি বিবা প্রোদনর লদক্ষয                                        । 
 

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

কায ডক্রম িফলভাদব বাস্তবায়ন করা হদে। 

২১.৬                  Imo/Viber/Whatsapp/Messenger          Video call Mini Video Conference 

                     । 

http://www.bhb.gov.bd/
http://www.facebook.com/bhb.gov
http://www.bheti.portal.gov.bd/
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২১.৭                                     ২৪                                                 

(      ),       ,                      IP                                                । 

২১.৮  বাতাঁদবার প্রধান কায ডালদয় িরকাদরর বববভি অগ্রগবতর তথ্যাবে ও                      বর্বজটাল বর্িদপ্ল ববার্ ড 

        প্রেশ ডদনর করা হদে। 

২১.৯ প্রধান কায ডালদয় এদক্সি কদিাল বিদিম এর মােদম কম ডকতডা/কম ডচাবরদের বাদয়াদমবট্টক হাবজরা মবনটবরাং করা 

হদে। 

২২।  রাজস্ব বাদজট বরাে ও ব্যয়াঃ 

2020-21 অর্ ডবছদরর রাজস্ব বাদজদট বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অনুকূদল 3300.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা হদয়দছ। উক্ত 

অর্ ডবছদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনজস্ব আয় 29.77 লক্ষ টাকািহ বমাট বরাে 3300.00 লক্ষ টাকা। বফব্রুয়াবর ২০২১   

মাদি ব্যয় হদয়দছ 177.30 লক্ষ টাকা (বনজস্ব আদয়র 0.08 লক্ষ টাকািহ) এবাং চলবত অর্ ডবছদর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ব্যয় 

হদয়দছ 1490.76 লক্ষ টাকা যা, বমাট বরাদের 39.80%। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল প্রবতদবেদনর িারবণ-৭ এ বেয়া 

হদলা। 

 

২৩।  অবর্ট-আপবত্ত িাংক্রান্ত তথ্যাঃ 
 

২৩.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রধান কায ডালয়িহ বাতাঁদবা    বববভি প্রবতষ্ঠান/বকদন্দ্র ১৯৮২-৮৪ হদত আদলাচয মাদির পূব ডবতী 

মাি অর্ ডাৎ জানুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত িমদয় ক্রমপুবঞ্জত 12288.53 লক্ষ টাকার বমাট 85টি বাবণবজযক অবর্ট-আপবত্ত বছল। 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি নতুন বকাদনা আপবত্ত উত্থাবপত হয়বন। চলবত মাদি ক োন আপবত্ত বনষ্পবত্ত হয়বন। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি 

পয ডন্ত িমদয় ক্রমপুবঞ্জত 12288.53 লক্ষ টাকার 85টি (িাধারণ ১3টি, অবগ্রম 69টি ও িাংকলন ০৩টি) অবর্ট-আপবত্ত রদয়দছ। 

 

২৩.২ বিএবজর বরদপাট ডভুক্ত অবনষ্পি অবর্ট-আপবত্ত বনষ্পবত্তর কায ডক্রম িাংক্রান্ত প্রবতদবেন বপ্ররণ করা হদয়দছ। িাংকলনভুক্ত 

০৩টি আপবত্তর মদে অনুদেে নাং-১৩ গত ১০.১২.২০১৮ তাবরদা মন্ত্ণালদয়র ২৭০ নাং স্মারদক অবর্ট অবধেপ্তদর বপ্ররণ করা 

হয়। বি পবরদপ্রবক্ষদত গত ১৪.০২.২০১৯ তাবরদা অবর্ট অবধেপ্তর হদত ৯৫১(১) নাং স্মারদক ২,৯৯,৬০৫/- টাকা আোদয়র 

প্রমাণকিহ জবাব বপ্ররদণর জয অনুদরাধ জানায়। গত ১৫.০৩.২০২০ বর: তাবরদক ১৮৪১ নাং স্বারকমূদল অবর্ট অবধেপ্তর বর্দক 

িাংদশাবধত প্রাক্কলন বভবরদয়শন আদেশ িাংদশাবধত চুবক্তপে ও       ববহ ডিহ পুন:জবাব বপ্ররদণর জয অনুদরাধ করা হদয়দছ। 

অববশি ১টি অনুদেে (নাং-১৫) বনষ্পবত্তর লদক্ষয এবাং ১৯.০৬.২০১৯ তাবরদা ১১৯ নাং স্মারকমূদল ব্রর্বশট জবাব বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দছ। পরবতীদত মন্ত্ণালয় হদত ০৮.০৭.২০১৯ তাবরদা ৪৩৭ নাং স্মারকমূদল ব্রর্বশট জবাব বাবণবজযক 

বনরীক্ষা অবধেপ্তদর বপ্ররণ করা হদয়দছ। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি ০১ টি বকন্দ্র বনরীক্ষা করা হদয়দছ। 2020-21 অর্ ডবছদর বফব্রুয়াবর 

২০২১ পয ডন্ত 03টি বকন্দ্র বনরীক্ষা করা হদয়দছ। এ িাংক্রান্ত তথ্যাববল বনদম্ন বেয়া হদলাাঃ    

                    (লক্ষ টাকায়) 

িময়কাল 

পূব ডবতী মাদির অবর্ট-

আপবত্তর বজর 

(জানুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত) 

ব্রর্বশট 

জবাব 

নতুন উত্থাবপত 

আপবত্তর 

িাংখ্যা 

জবড়ত 

টাকা 

বনস্পবত্তকৃত 

আপবত্তর 

িাংখ্যা 

জবড়ত 

টাকা 

বফব্রুয়াবর ২০২১ 

মাি পয ডন্ত 

ক্রমপুবঞ্জত আপবত্তর 

িাংখ্যা 

জবড়ত টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৯৮২-৮৪    

হদত বফব্রুয়াবর 

২০২১ পয ডন্ত 

85 12288.53 1 - - - - 85 12288.53 

 

 

২৪।   বটকিই উিয়ন অভীি (SDG’s)  
 

িরকাদরর ২০১৬ বর্দক ২০৩০ িাল বময়াদে বাস্তবাবয়তব্য বটকিই উিয়ন অভীি (SDG’s) এর িাদর্ িঙ্গবত বরদা বাাংলাদেশ 

তাঁত ববাদর্ ডর কম ডপবরকল্পনা (Action Plan) িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ-৮ এ (পৃষ্ঠা ৫২-৬৯) বেয়া হদলা। 
 

২৫।  জাতীয় তাঁত নীবতমালা-২০২০ 
 

                                             ।     ১১                   ও                   

           ৩৪                             “                  ”                        ।            

          বস্ত্র ও                                                                                  
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                 ।                                                          (        ও        )    

                                       ০৬ (  )                              ।               

                          ’     ০৪.১২.২০১৯                                                

১৩.০৭.২০২০                                                                                   

                              ।                 ১৭.১১.২০২০                                       

(        )               ,           ,                                                          

  ।                ও                                                                        

           ও                                                            ,                         

                  ।                                                                 (           ) 

                                                       ,                                       -

২০২০ (    )                                                                    (        ও 

       )      গাজী বমা: বরজাউল কবরম।                         ও                                       

                                              ।                                 -                

             ২০২০                                               ৩১.১২.২০২০   :                   

             ।                                                                         

                                     ও                            ।                           

২১.০১.২০২১   :           ও                        । 

 

২৬।  বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত (APA) 

গত 22.07.2020 তাবরদা পূব ডাদে বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং উক্ত তাবরদা 

অপরাহ্ন বাতাঁদবা’র মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদর্ বাতাঁদবা’র 2020-21 অর্ ডবছদরর বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত (APA) 

স্বাক্ষবরত হয়। স্বাক্ষবরত চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ০৫টি বকৌশলগত উদেদশ্যর লক্ষযমাো বনধ ডারণ করা হয়,  
 

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

িম্প্রিারদণ িহদযাবগতা, (৪) উিয়ন কায ডক্রম বজারোরকরণ এবাং (৫) বিবার মাদনািয়ন ও মূল্যায়ন। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদির 

APA এর বাস্তব অগ্রগবত িারবণ  ৯ ও  ১০.১- ১০.৬ এ (পৃষ্ঠা ৭২-৯৩) িবিদবশ করা হদলা। 

 

২৬.২  তাঁতজাত  পদণ্যর উৎপােন ও গুণগত মান বৃবিদত িহায়তাকরণাঃ  

২৬.২.১  বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর কায ডক্রদম িহায়তাাঃ  
 

তাঁত বস্ত্র উৎপােন বৃবিদত িহায়তার লদক্ষয ২০২০-২১ অর্ ডবছদর বয়নপূব ড বিবা (টুইবিাং) এর বাবি ডক লক্ষযমাো ২২,০০০ বকবজ 

সুতা। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত উৎপাবেত প্রকৃত সুতার পবরমাণ 27708 বকবজ। শতকরা বহদিদব উৎপােন লক্ষযমাো 

অনুযায়ী অজডন 125.95%। এছাড়া বয়দনাত্তর বিবার মােদম তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর বাবি ডক লক্ষযমাো ৪.০০ বকাটি বমটাদরর 

ববপরীদত ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত প্রকৃত উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর পবরমাণ 2.27 বকাটি বমটার। শতকরা 

বহদিদব উৎপােদনর লক্ষযমাো অনুযায়ী অজডন 56.66%। 
 

২৬.২.২  ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয়াঃ  

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক চলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরদণ ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর লক্ষযমাো ১০৫০ জন। বাবি ডক লক্ষযমাো অনুিাদর 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত 83 জন তাঁবতদক ঋণ সুববধা প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়া ঋণ আোদয়র বাবি ডক লক্ষযমাো ২৮০.০০ 

লক্ষ টাকার ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত 145.35 লক্ষ টাকা আোয় করা হদয়দছ। ঋণ আোদয়র বক্ষদে অজডদনর হার 

51.91%। 

 

২৬.৩  মানব িম্পে উিয়নাঃ 

২৬.৩.১  বনব ডাবচত তাঁবতদের প্রবশক্ষণাঃ 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রবশক্ষণ বকন্দ্রিমূদহর মােদম বনব ডাবচত তাঁবতদের বববভি বকাদি ড পুরুি/মবহলা তাঁবত প্রবশক্ষণ প্রোদনর 

বাবি ডক লক্ষযমাো 400 জদনর ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বকান তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। 
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২৬.৩.২  কাবরগবর বশক্ষা (বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষায় উত্তীণ ড বশক্ষার্ী):  
 

বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত ২০১৯-২০ অনুযায়ী বর্দপ্লামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষায় ৮৩ জন পরীক্ষার্ীর ববপরীদত ৮১ 

জন উত্তীণ ড      ।           ৯৭.৫৯%।  

 

২৬.৪  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদযাবগতাাঃ  
 

২৬.৪.১  তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাবন িনে প্রোনাঃ  

তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাবন িনে প্রোদনর বক্ষদে বাবি ডক লক্ষযমাো ১০০%। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি ক োন িনেপে ইসুয করা     । 
 

২৬.৪.২  বিক বহাল্ডারদের িাদর্ িভার মােদম বস্ত্র ব্যবিায় িহদযাবগতাাঃ  

বস্ত্র ব্যবিায় িহদযাবগতা প্রোদনর অাংশ বহদিদব বাতাঁদবা কতৃডক বিক বহাল্ডারদের িাদর্ িময় িময় মতবববনময় িভার 

আদয়াজন করা হয়। বাবি ডক লক্ষযমাো        ১৫টি িভার ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক োন িভার আদয়াজন করা হয়বন।  

 

২৬.৪.৩  তাঁত বদস্ত্রর বমলা আদয়াজনাঃ  
 

তাঁত বদস্ত্রর বাজার বৃবিদত িহায়তাকরদণর লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর পৃষ্ঠদপািকতায় তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হয়। 

বাবি ডক লক্ষযমাো ০৭টি বমলা আদয়াজদনর ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বকান তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হয়বন। 
 

২৬.৪.৪  রপ্তাবনকারকদের িাদর্ মতবববনময় িভাাঃ 

 

তাঁত বস্ত্র রপ্তাবন বৃবির জয রপ্তাবনকারকদের উৎিাবহত করার লদক্ষয বাতাঁদবা কতৃডক িময় িময় মতবববনময় িভার আদয়াজন 

করা হয়। বাবি ডক লক্ষযমাো ০৫টি মতবববনময় িভার ববপরীদত কদরানা ভাইরাি (বকাবভর্-১৯) পবরবস্থবতর এর কারদণ 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত বকান মত বববনময় িভার আদয়াজন করা হয়বন। 
 

২৬.৫  উিয়ন কায ডক্রম বজারোরকরণাঃ ২৬.৫.১  ফযাশনবর্জাইন ইনবিটিউট/উপদকন্দ্র চালুকরণাঃ  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

কতৃডক বাস্তবাবয়ত “তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট ও ০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন” শীি ডক প্রকদল্পর 

আওতায় ০১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউদট এবাং ০৩টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দছ। প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট ও প্রবশক্ষণ উপদকন্দ্র চালু করার জয বাবি ডক লক্ষযমাো হদে ০৪টি। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত ফযাশন বর্জাইন 

প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট ও প্রবশক্ষণ উপদকদন্দ্র প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। 

 

২৬.৫.২ তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন মিবলন গদবিণা কায ডক্রদম ফুটি কাপ ডাি এর জাত িনাক্তকরণ/ উদ্ভাবনাঃ 
 

তাঁত বদস্ত্রর উিয়দন মিবলন গদবিণায় ফুটি কাপ ডাি এর জাত িনাক্তকরণ /উদ্ভাবদনর বাবি ডক লক্ষযমাো হদে ০১টি। বফব্রুয়াবর 

২০২১  মাি পয ডন্ত িমদয় জাত িনাক্তকরণ/উদ্ভাবন হদয়দছ ০১টি।  

 

২৬.৬ বিবার মাদনািয়ন ও মূল্যায়নাঃ 
 

২৬.৬.১ কায ডকরী প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্টকরণাঃ  

বাতাঁদবা    বনববন্ধত প্রার্বমক তাঁবত িবমবতগুদলাদত ২০২০-২১ অর্ ডবছদর ২৫৫টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্ট করার 

লক্ষযমাোর ববপরীদত বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত িমদয় 103টি প্রার্বমক তাঁবত িবমবত অবর্ট করা হদয়দছ। লক্ষযমাো অনুযায়ী 

অজডদনর হার 40.39%। 

. 

২৬.৬.২ আওতাধীন প্রবতষ্ঠানিমূদহর অবর্টকরণাঃ  

বাতাঁদবার আওতাধীন প্রবতষ্ঠানিমূদহর অবর্টকরদণর বাবি ডক লক্ষযমাো হদে ১০টি। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত 03টি প্রবতষ্ঠান 

অবর্ট িম্পি করা হদয়দছ। 

 

২৬.৬.৩ আওতাধীন প্রবতষ্ঠানিমূদহর মূল্যায়নাঃ  

২০২০-২১ অর্ ডবছদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতাধীন প্রবতষ্ঠানিমূদহর মূল্যায়দনর লক্ষযমাো হদে 05টি। বফব্রুয়াবর ২০২১ 

মাি পয ডন্ত ০২টি প্রবতষ্ঠান মূল্যায়ন কায ডক্রম িম্পি করা হদয়দছ।  
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২৬.৬.৪ তাঁবত িবমবত কতৃডক শুল্কমুক্ত সুববধায় আমোবনকৃত সুতা ও রািায়বনক দ্রব্য মবনটবরাং করার বনবমত্ত প্রবতদবেন  

বপ্ররণাঃ 

তাঁবত িবমবত কতৃডক শুল্কমুক্ত সুববধায় আমোবনকৃত সুতা ও রািায়বনক দ্রব্য মবনটবরাং করার বনবমত্ত প্রবতদবেন বপ্ররদণর বাবি ডক 

লক্ষযমাো হদে ০৪টি। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি পয ডন্ত তাঁবত িবমবত কতৃডক শুল্কমুক্ত সুববধায় আমোবনকৃত সুতা ও রািায়বনক 

দ্রব্যাবের বকান মবনটবরাং প্রবতদবেন বপ্ররণ করা হয়বন।  
 

২৬.৬.৫ স্ব-উপাবজডত প্রবতষ্ঠানিমূদহর ববার্ ড বমটিাং আদয়াজনাঃ 
 

বাতাঁদবার আওতাধীন স্ব-উপাবজডত প্রবতষ্ঠানিমূদহর ববার্ ড িভা আদয়াজন করার লক্ষযমাো হদে ১২টি। বফব্রুয়াবর ২০২১ মাি 

পয ডন্ত স্ব-উপাবজডত প্রবতষ্ঠানিমূদহর বকান ববার্ ড িভা আদয়াজন করা হয়বন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদর্ বাবি ডক কম ডিম্পােন 

চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাবধকার, কায ডক্রম, কম ডিম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাোিমূহ বাবি ডক 

কম ডিম্পােদনর বনধ ডাবরত ছদকর বিকশন-৩ এ যর্াযর্ভাদব িবিদবশ করা হদয়দছ, যা িারবণ- ৯ এ বেয়া হদলা। 
 

২৭।  নাগবরক বিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter): 
 

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

তাঁত ববার্ ড কতৃডক নাগবরক বিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter) প্রস্তুত করা হদয়দছ। প্রধান কায ডালয়িহ মাঠপয ডাদয়র িকল 

প্রবতষ্ঠাদন তা প্রেশ ডন করা হদয়দছ। বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক তাঁবত ও তাঁতজাত পণ্য রপ্তাবনকারক এবাং তাঁত বশল্প িাংবিি 

ব্যবক্তবগ ডদক বনদম্নাক্ত বিবািমূহ প্রোন করা হয়াঃ 

(১) হস্তচাবলত তাঁদত উৎপাবেত পণ্য িামগ্রী ববদেদশ রপ্তাবনর লদক্ষয কাবি অব অবরবজন িনেপে প্রোন, (২) বেশীয় ও 

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

িহায়তা প্রোন, (৩) তাঁবতদের জয ক্ষুদ্রঋণ কায ডক্রম, (৪) প্রবশক্ষণ ও একাদর্বমক কায ডক্রম, (৫) বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা 

প্রোন, (৬) তাঁবত ও তাঁত িম্পবকডত তথ্য প্রোন ইতযাবে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ- ১১ এ (পৃষ্ঠা ৭৮-৮৪) বেয়া হদলা। 

 

২৮। বাতাঁদবা এর িম্পবত্ত ও অযায স্থাপনার বববরণাঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন প্রবতষ্ঠানিমূদহর িম্পবত্ত (ভূবম), বববভি স্থাপনার বববরণ এবাং প্রবতষ্ঠানিমূদহর অভযন্তদর 

অববস্থত বববভি গাছপালার ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ-১২ এ (পৃষ্ঠা ৮৫-৯৮) বেয়া হদলা।  
 

উপিাংহারাঃ  

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

ববর্শ্ব্যাপী এ বদস্ত্রর চাবহো বৃবি বপদয়দছ। বভাক্তার চাবহো, রুবচ ও পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্র িরবরাহ এবাং তাঁবতদের গুণগত 

মানিম্পি তাঁত বস্ত্র উৎপােন ও বাজারজাতকরদণ িহায়তা এবাং আবর্ ডক িহায়তািহ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কতৃডক তাঁবতদেরদক 

বববভি বিবা প্রোন করা হদয় র্াদক। বতডমান িরকার কতৃডক গৃহীত         ,     ও            পবরকল্পনার আদলাদক 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর গৃহীত/গৃহীতব্য উিয়ন প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন করা হদল ববপুল পবরমাণ গ্রামীণ কম ডিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃবি 

হদব, তাঁত বদস্ত্রর উৎপােন ব্যাপক বৃবি পাদব, তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাবন বৃবির মােদম বেদশর আয় বৃবি পাদব। ফদল তাঁবতদের আর্ ড-

িামাবজক অবস্থার উিয়ন হদব এবাং জাতীয় অর্ ডনীবতদত গুরুত্বপূণ ড ভূবমকা রাাদত িক্ষম হদব। 
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বফব্রুয়াবর ২০২১  মাদি িম্পাবেত/চলমান গুরুত্বপূণ ড কায ডাববলর িাংবক্ষপ্ত বববরণ 

 

 

অনুাঃনাং বববরণ িাংবক্ষপ্ত বববরণ 

১৪ 
জনবল 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর রাজস্ব বাদজদটর আওতায় অনুদমাবেত জনবদলর িাংখ্যা ৩৭২টি। তন্মদে বফব্রুয়াবর ২০২১ 

মাি পয ডন্ত 26২টি পদে কম ডরত এবাং 1১০টি শূয পে রদয়দছ।  

১৫.৫-

১৫.৯ 
প্রবশক্ষণ 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি ক োন প্রবশক্ষণার্ীদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়বন। প্রবশক্ষণ কায ডক্রদমর শুরু বর্দক এ পয ডন্ত বমাট 

14609 জন তাঁবতদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। 

১৫.১০ 
িাবভ ডবিাং 

কায ডক্রম 

(ক) বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র, মাধবেী, নরবিাংেীাঃ  

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি এ বকদন্দ্র তাঁবতদের বববভি বিবা প্রোদনর মােদম িব ডদমাট 2556938/- টাকা আয় এবাং 

2007430/-টাকা ব্যয় হদয়দছ। উক্ত বকদন্দ্র িাংবিি মাদি 549508/- টাকা মুনাফা হদয়দছ। 

 

(া) বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার, বশাভারামপুর, কুবমল্লাাঃ  

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি এ বকদন্দ্র বকাদনা আয় হয়বন।  

 

(গ) বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার, শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জাঃ বফব্রুয়াবর ২০২১  মাদি বববভি িাবভ ডবিাং বাবে 

িব ডদমাট ৬০১০০/- টাকা আয় হদয়দছ। অপরবেদক, ব্যয় হদয়দছ 27978/- টাকা। িাংবিি মাদি এ বকদন্দ্র 32122/- 

টাকা মুনাফা হদয়দছ।  

 

(ঘ) িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার, কুমারাালী, কুবিয়াাঃ   

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি বববভি িাবভ ডবিাং বাবে িব ডদমাট 233805/- টাকা আয় হদয়দছ। অপরবেদক, ব্যয় হদয়দছ 

219022/- টাকা। িাংবিি মাদি এ বকদন্দ্র 14783/- টাকা মুনাফা হদয়দছ।  

 

১৫.১২ তাঁবতদের জয 

ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ 

কায ডক্রম 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি ক োন তাঁততক  ঋণ তবতরণ  রো হয়তন। ২৩.৩৩ লক্ষ টাকা আোদয়র লক্ষযমাোর ববপরীদত 

34.31 লক্ষ টাকা আোয় হদয়দছ। আোদয়র শতকরা হার 147.06%। 

১৫.১৩ কাবি অব 

অবরবজন 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর মােদম বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি    ন                    ‘কাবি অব অবরবজন 

িনেপে’ প্রোন করা হয়বন।   

১৫.১৬ 

- ১৬.২ 

২০২০-২১ 

অর্ ডবছদর বাবি ডক 

উিয়ন 

কম ডসূবচভুক্ত 

বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাদর্ ডর 

বাস্তবায়নাধীন/ 

নতুন অনুদমাবেত 

প্রকল্পিমূহ 

 

( ) এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ এবরয়া (২য় িাংদশাবধত):  

বাস্তব অগ্রগবত 7১.00% 

প্রকল্প শুরু বর্দক বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৫৭৫০.৭৩ লক্ষ টাকা ।  

 

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

ক্রমপুতিত বোস্তব অগ্রগতত ৪7.00%  

বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ২৮7.66 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ । পবরকল্পনা অনুযায়ী গদবিণা কায ডক্রম চলমান আদছ। 

 

   

( ) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর আওতায় ০৫টি বববিক বিন্টাদর ০৫টি প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, ১টি ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট এবাং ২টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপনাঃ 

ক্রমপুবঞ্জত বাস্তব অগ্রগবত 9.০7% 

বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 599.68 লক্ষ টাকা ব্যয় হদয়দছ । 
 

( ) বশা হাবিনা তাঁত পবল্ল স্থাপন (১ম পয ডায়): 

ক্রমপুবঞ্জত বাস্তব অগ্রগবত 70.00%। 

প্রকদল্পর শুরু হদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 24772.38 লক্ষ টাকা । 
 

(চ)  বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী এর আধুবনকায়ন ও অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণাঃ 

ক্রমপুবঞ্জত বাস্তব অগ্রগতত ১২.০০%। 

প্রকদল্পর শুরু হদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 453.54 লক্ষ টাকা।  
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 (ছ) তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন চলবত মূলধন িরবরাহ, ও তাঁদতর আধুবনকায়নাঃ 

প্রকদল্পর শুরু হদত বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত  ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 2404.96 লক্ষ টাকা।  

ক্রমপুবঞ্জত বাস্তব অগ্রগবত 30.00%।  

 

(জ)  বশা হাবিনা নকবশ পবল্ল, জামালপুর (১ম পয ডায়): 

এনএবপবর্ কতৃডক Feasibility Study িম্পি করার বনবমত্ত আবর্ ডক ও কাবরগবর প্রস্তাব বপ্ররণ করা হদয়দছ। 

 

১৭ নতুন প্রকল্পিমূহ বনদম্নাক্ত প্রকল্পিমূহ ২০২০-২১ অর্ ডবছদরর এবর্বপ’বত বরােহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকল্প তাবলকায় অন্তভু ডক্ত 

আদছাঃ 

(ক) ঐবতহযবাহী টাঙ্গাইল শাবড়র উৎপােন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উিয়ন। 

(া) গাইবান্ধা বজলার বগাববন্দগঞ্জ উপদজলায় বহাবিয়াবর বশদল্পর উিয়দনর জয প্রবশক্ষণ বকন্দ্র এবাং       -কাম-

ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন।  

(গ) বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামোবন বশদল্পর উিয়দন       -কাম-ববক্রয় বকন্দ্র এবাং ফযাশন বর্জাই 

ইনবিটিউট স্থাপন। 

(ঘ) তাঁতজাত পদণ্যর বহুমুাীকরণ। 

(ঙ) পাব ডতয চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের আর্ ড-িামাবজক অবস্থার উিয়দন প্রবশক্ষণ বকন্দ্র, প্রেশ ডনী-কাম-

ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কম ডসূবচ।  

(চ) বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদপ্লক্স স্থাপন, বমরপুর, ঢাকা। 

( )                                                             -             ।   

 

 

১৯ 

 

বর্বজটাল 

কায ডক্রম 

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

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

িাবভ ডিটি বাস্তবায়ন করা হদে। িফ্টওয়ার বর্দভলপদমন্ট                        ১৬.১০.২০১৮ তাবরদা 

Synesis IT Ltd এর অনুকূদল NOA জাবর করা হদয়দছ এবাং ১২.১১.২০১৮ তাবরদা Synesis IT Ltd এর 

িাদর্ চুবক্ত িম্পােন করা হদয়দছ। িফটওয়ার বর্দভলপদমন্ট এর কাজ চলমান রদয়দছ। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

কায ডক্রদম গবতশীলতা ও স্বেতা আনয়ন এবাং বিবা িহজীকরদণর লদক্ষয ই-ফাইল (নবর্) কায ডক্রম িফলভাদব 

বাস্তবায়ন করা হদে।                 Imo/Viber/ Whatsapp/ Messenger          Video 

call Mini Video Conference                      ।                            ২৪     

                      ।                 (      ),       ,                     IP          

                                      । বাতাঁদবার প্রধান কায ডালদয় িরকাদরর বববভি অগ্রগবতর তথ্যাবে 

ও                      বর্বজটাল বর্িদপ্ল ববার্ ড          প্রেশ ডদনর      করা হদে। প্রধান কায ডালদয় 

এদক্সি কদিাল বিদিম এর মােদম কম ডকতডা/কম ডচারীদের বাদয়াদমবট্টক হাবজরা মবনটবরাং করা হদে। 

 

২০ রাজস্ব বাদজট 

বরাে ও ব্যয় 

বববরণী 

২০২০-২১ অর্ ডবছদর বাতাঁদবা    বনজস্ব আয় 29.77 লক্ষ টাকািহ মূল বাদজদট 3300.00 লক্ষ টাকা বরাে রাাা 

হদয়দছ।         ২০২১ মাদি ব্যয় হদয়দছ 177.30 লক্ষ টাকা এবাং চলবত অর্ ডবছদর বফব্রুয়াবর ২০২১ পয ডন্ত 

ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 1490.76 লক্ষ টাকা যা বমাট বরাদের  ৩৯.৮০%। 

 

২১ অবর্ট-আপবত্ত 

বফব্রুয়াবর ২০২১ মাদি    ন অবর্ট আপবত্ত বনষ্পবত্ত     । বতডমাদন ক্রমপুবঞ্জত আপবত্তর িাংখ্যা 8৫টি জবড়ত টাকা 

12288.53 লক্ষ টাকা। 

 

২২ বাবি ডক 

কম ডিম্পােন চুবক্ত 

(APA) 

গত 22.07.2020 তাবরদা বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদর্ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং উক্ত তাবরদা 

বাতাঁদবা’র মাঠ পয ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদর্ বাতাঁদবা’র 2020-21 অর্ ডবছদরর বাবি ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত হয়। 

 



mviwY-1

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 
wb‡qvM/ 

‡cÖl‡Y 

wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g c~iY

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

1 ‡Pqvig¨vb ‡MÖW †c 1 1 - - -

2 m`m¨ H 4 4 - - -

3 mwPe H 1 1 - - -

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

5 cÖavb (cwit I ev¯Ít) 3 H 1 1 - - -

6 cÖavb (GgB) 3 H 1 - - 1 1

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

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

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

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

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

12 Dc cÖavb (A_©) 5 H 1 1 - - -

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

14 Dc cÖavb (GgB) 5 H 1 1 - - -

15 e¨e ’̄vcK (Acv‡ikb) 5 H 1 1 - - -

16 e¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 5 H 1 - - 1 1

17 e¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs) 5 H 1 - - 1 1

18 e¨e ’̄vcK (µq) 5 H 1 - - 1 1

19 e¨e ’̄vcK (iÿYv‡eÿb) 6 35500-67010 1 1 - - -

20 mnKvix cÖavb (cwit I ev¯Ít) 6 H 2 2 - - -

21 mnKvix cÖavb (GgB) 6 H 1 - - 1 1

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

23 mnKvix cÖavb (A_©) 6 H 1 1 - - -

24 mnKvix cÖavb wbixÿK/wbixÿv Kg©KZ©v 6 H 1 1 - - -

25 mnKvix e¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 6 H 2 2 - - -

26 mnKvix e¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs) 6 H 1 1 - - -

27 mnKvix e¨e ’̄vcK (µq) 6 H 1 1 - - -

28 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 6 H 1 1 - - -

29 ‡gwW‡Kj Awdmvi 9 22000-53060 1 1 - - -

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 1 3 - 3

33 cwimsL¨vbwe` 9 H 1 1 - - -

34 g~j¨vqb Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

35 gv‡K©wUs Awdmvi 9 H 1 - - 1 1

36 KvwiMwi Kg©KZ©v 9 H 2 1 1 - 1

31

(K) cÖavb Kvh©vjq 

(1) ’̄vqx c`t

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের স্থায়ী/অস্থায়ী অনুদমাদেত পদের দবপরীদত বতেমাদে কম েরত ও শূন্য পদের দববরণী (বেব্রুয়াদর) ২০২১ পর্ েন্ত

k~b¨ c‡`i msL¨v

c~iYK…Z c`Aby‡gvw`Z c`

‡MÖW bs

c‡`i bvg

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j 

µt 

bs



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 
wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

37 gvb wbqš¿Y Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - -

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

39 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 2 2 - - -

40 µq Kg©KZ©v 9 H 1 - - 1 1

41 mwgwZ Kg©KZ©v 9 H 2 2 - -

42 mgš^q Kg©KZ©v 9 H 1 - - 1 1

43 mnKvix mgš^q Kg©KZ©v 11 12500-30230 3 3 - - -

44 mnKvix fvÛvi Kg©KZ©v 11 H 1 1 - - -

45 mnKvix wnmve iÿK 11 H 5 4 - 1 1

64 47 5 12 17

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

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

48 muvUwjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 13 11000-26590 6 3 2 1 3

49 wnmve mnKvix 13 H 6 5 1 - 1

50 wbixÿK 13 H 2 1 1 - 1

51 ‡Kvlva¨ÿ 13 H 1 1 - - -

52 KvwiMwi mnKvix 13 H 1 1 - - -

53 mycvifvBRvi 13 H 1 1 - - -

54 fvÛvi iÿK 13 H 1 1 - - -

55 K¤úvDÛvi-Kvg-wK¬wbK¨vj GwmU¨v›U 13 H 1 1 - - -

56 muvUgy`ªvÿwiK-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 14 10200-24680 7 1 3 3 6

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

58 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 9300-22490 20 11 4 5 9

59 B‡jKwUªwkqvb 16 H 1 1 - - -

60 Mvwo PvjK 16 H 7 7 - - -

61 d‡UvKwc Acv‡iUi 18 8800-21310 1 1 - - -

62 ‡iKW© wKcvi 18 H 1 - - 1 1

63 ‡Wmcvm ivBWvi 18 H 1 1 - - -

64 Awdm mnvqK 20 8250-20010 18 15 3 - 3

65 wbivcËv cÖnix 20 H 4 2 2 - 2

66 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 1 1 - 1

93 63 20 10 30

157 110 25 22 47

৩২

Dc‡gvU Kg©Pvix  =    

c~iYK…Z c`
µt 

bs
c‡`i bvg Aby‡gvw`Z c`

k~b¨ c‡`i msL¨v

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j

Dc‡gvU (K) =    

‡MÖW bs

     Dc‡gvU Kg©KZ©v   =     



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 
wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY

‡gvU

1 wjqv‡Ruv Awdmvi 9 22000-53060 26 ১৫ 0 11 11

26 15 0 11 11

2 wdì mycvifvBRvi 13 11000-26590 87 65 11 11 22

3 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK16 9300-22490 11 4 3 4 7

4 Awdm mnvqK/evZ©vevnK 20 8250-20010 20 16 4 - 4

118 85 18 15 33

144 100 18 26 44

1 Aa¨ÿ 3 56500-74400 1 1 - - -

2 wmwbqi Bb÷ªv±i 6 35500-67010 3 3 - - -

3 Bb÷ªv±i (M‡elYv Kg©KZ©v) 9 22000-53060 4 3 1 - 1

4 wWRvBbvi (Bb÷ªv±i) 9 H 2 - 2 - 2

5 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 1 - - 1 1

11 7 3 1 4

6 Awdm mnKvix 13 11000-26590 2 2 - - -

7 ‡UKwbwkqvb 14 10200-24680 2 2 - - -

8 µvdUmg¨vb 16 9300-22480 3 1 2 - 2

9 Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 H 2 1 - 1 1

10 Mvwo PvjK 16 H 3 2 1 - 1

11 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 4 3 1 - 1
12 Awdm mnvqK 20 H 3 1 2 - 2

13 wbivcËv cÖnix 20 H 4 1 3 - 3

14 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - -

25 15 9 1 10

36 22 12 2 14

337 232 55 50 105
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     Dc‡gvU Kg©KZ©v =

     Dc‡gvU Kg©Pvix =

              Dc‡gvU (L) =

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

Dc‡gvU Kg©KZ©v =

Dc‡gvU (M) = 

                                                       ‡gvU ’̄vqx c`

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j

Dc‡gvU Kg©Pvix =

 (L) †ewmK †m›Uvi/mve †ewmK †m›Uvi (35wU)

µt 

bs

c‡`i bvg

‡MÖW bs

Aby‡gvw`Z c`

c~iYK…Z c`

k~b¨ c‡`i msL¨v



mviwY-1 Pjgvb

†eZb †¯‹j

(Rvt †et †¯‹t*/15 

Abyhvqx)

mivmwi 
wb‡qv‡Mi 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 
‡gvU

1 cÖwkÿK 9
22000-53060 2

2 - - -

2 2 0 0 0

2 wnmve iÿK/‡Kvlva¨ÿ 13 11000-26590 1 1 - - -

3 gv÷vi Wvqvi 15 9700-23490 2 2 - - -

4 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 2 - 2 - 2

5 Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

K¬K©-Kvg UvBwc÷
16

9300-22490 2
2 - - -

6 ‡UKwbwkqvb 17 9000-9095 2 2 - - -

7 Kv‡c©›Uvi 18 8800-21310 1 1 - - -

8 Kv‡c©›Uvi †njcvi 19 8500-20570 1 1 - - -

9 `ÿ eybb mvnvh¨Kvix 19 8500-20570 1 1 - - -

10 w¯‹ì WvBs †njcvi 19 8500-20570 1 - 1 - 1

11 Awdm mnvqK 20 8250-20010 2 1 1 - 1

12 wbivcËv cÖnix 20 8250-20010 2 1 1 - 1

17 12 5 0 5

19 14 5 0 5

1 Kw¤úDUvi Acv‡iUi 13 11000-26590 2 2 - - -

2 Awdm mnvqK 20
8250-20010 2

2 - - -

4 4 0 0 0

1 cÖwkÿK 9 22000-53060 1 1 - - -

2 wWRvBbvi 9 22000-53060 1 1 - - -

2 2 0 0 0

4 wnmve mnKvix 13 11000-26590 1 1 - - -

5 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 2 2 - - -

3 3 0 0 0

5 5 0 0 0

1 cÖwkÿK 9 22000-53060 1 1 - - -

1 1 0 0 0

2 gv÷vi Wvqvi 15 9700-23490 1 1 - - -

3 `ÿ ZuvwZ 16 9300-22490 1 1 - - -

4 mvnvh¨Kvix 20 8250-20010 1 1 - - -

5 wbivcËv cÖnix 20 8250-20010 3 3 - - -

6 6 0 0 0

7 7 0 0 0

35 30 5 0 5

372 262 60 50 110
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Dc‡gvU (L)

(M) iscyi cÖwkÿY †K›`ª, ‡ewmK †m›Uvi I cÖ`k©bx Kvg weµq †K›`ª ’̄vcb

(L) ZuvwZ‡`i Rb¨ ÿz`ªFY Kg©m~wP

k~b¨ c‡`i msL¨v

(2) A ’̄vqx c`t

µt 

bs
c‡`i bvg

‡MÖW bs
Aby‡gvw`Z c` c~iYK…Z c`

me©‡gvU (¯’vqx+A¯’vqx)

Dc‡gvU (N)

‡gvU A¯’vqx (K+L+M+N)

Dc‡gvU Kg©KZ©v

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU (M)

Dc‡gvU Kg©KZ©v

(K) †Uªwbs ‡cÖvMÖvg GÛ BgcÖæf‡g›U †UK‡bvjwR (wUwcAvBwU), biwms`x I †eov (cvebv)

Dc‡gvU Kg©KZ©v =

Dc‡gvU Kg©Pvix

Dc‡gvU (K)

(N) wm‡j‡Ui gwণcyix ZuvZ wk‡íi Dbœq‡b cÖwkÿY, b·v Dbœqb, ZuvZ e¯¿ cÖ̀ k©bx I weµq †K›` ª ’̄vcb

* Rvt †et †¯‹t = RvZxq †eZb †¯‹j



          

                               মাসঃ ফেব্রুয়ারি  ২০২১  সািরি- ২.১

                                                                                                                              

পুরুষ মহিলা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

বুিনও বাজািজাতকিি ০১ মাস ২০ - - - - ৩২ টি ৫৭১ ১৬১ ৭৩২

বুিনও বাজািজাতকিি ০২ মাস ২০ - - - - ৬৯ টি ৭০৫ ৫১২ ১২১৭

িংকিি ও বুিন ০২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি ৬৬ ৫৯ ১২৫

বুিনও বাজাি জাত কিি ১২ রিন ২০ - - - - ১টি ১৫ ৫ ২০

১৩৫৭ ৭৩৭ ২০৯৪

১) বুিনও িংকিি ০৪ মাস ১০ - - - - ০৬ টি ৫৯ ৮ ৬৭

২) সুতা িংকিি ০৪ মাস ১০ - - - - ০১ টি ৮ ০ ৮

৩) সুতা িংকিি ০২ মাস ২০ - - - - ২৯ টি ৩০৯ ১৮৪ ৪৯৩

৪) ডরব ও জযাকাড ড রডজাইনন বুিন ০২ মাস ২০ - - - - ১৬ টি ২১৩ ৬০ ২৭৩

৫) এস.এ তাঁনত বুিন ০১ মাস ২০ - - - - ০৩ টি ০ ৫৪ ৫৪

৬) টাই এন্ড ডাই ০১ মাস ২০ - - - - ০২ টি ০ ৪০ ৪০

৭) ব্লক ও বাটিক ০১ মাস ২০ - - - - ০৩ টি ০ ৫৪ ৫৪

৮) ব্লক ও বাটিক রিরটং ০২ মাস ২০ - - - - ৩৩ টি ৩১ ৫৯৯ ৬৩০

৯) টাই এন্ড ডাই ০২ মাস ২০ - - - - ৩০ টি ২৬২ ২৮৪ ৫৪৬

১০) এস এ তাঁনত বুিন ০২ মাস ২০ - - - - ২২ টি ২৪২ ১৩০ ৩৭২

১১) রিন রিরটং ০২ মাস ২০ - - - - ২০টি ২৬৪ ১০৯ ৩৭৩

১২) ব্যয় রনরূপি ও বাজািজাতকিি ০২ মাস ২০ - - - - ১৩ টি ১৮৬ ৪৮ ২৩৪

১৩) ফটক্সটাইল রিরটং ০২ মাস ২০ - - - - ০৭ টি ০ ১৩১ ১৩১

১৪) তাতঁ বনেি বাজািজাতকিি ০২ মাস ২০ - - - - ০৫টি ৪৫ ৩৮ ৮৩

১৫)  এসএ  তানতঁ বুিন ০৭  রিন ২০ - - - - ০২টি ২ ৩৮ ৪০

১৬) জামিারন বুিন ১৪  রিন ২০ - - - - ০২টি ৮ ৩২ ৪০

১৭) সুতা িংকিি ০৭ রিন ২০ - - - - ০৪টি ১০ ৭০ ৮০

১৮) ব্লক ও বাটিক রিরটং ০৭ রিন ২০ - - - - ০২টি ১২ ২৮ ৪০

১৬৫১ ১৯০৭ ৩৫৫৮

১৭৩৯ ১৭৩৯

 হস্ত চারলত তাঁত বে সিঞ্জামারি উন্নয়ন ফকন্দ্র (রসএইচরপইরড) 

িরিক্ষি সংক্রান্ত মারসক িরতনবিন

ফমাট =

(গ) SETVET কম ডসূরচি আওতায় (২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ অর্ ডবছনি )

মন্তব্য

(ক) হস্ত চারলত তাঁত বে 

সিঞ্জামারি উন্নয়ন ফকন্দ্র 

(রসএইচরপইরড)

                                                                                                                                               ফমাট =

চলরত মানস ফকাস ড 

শুরুি তারিখ

চলরত ফকাস ড 

সমারিি তারিখ

চলরত ফকানস ড িরিক্ষিার্ীি সংখ্যা 

(জন)

সমাি ফকানস ডি 

সংখ্যা

রবএইচইটিআই হনত িরিক্ষিিাি 

িরিক্ষিার্ীি সংখ্যাফকনন্দ্রি নাম

(খ) িরিক্ষি কম ডসূরচ ও 

িযুরি উন্নয়ন 

(টিরপআইটি), নিরসংিী

চলরত মানস 

ফকানস ডি সংখ্যা

সব ডনমাট (ফকাস ড শুরু 

ফর্নক বতডমান সময় 

পর্ ডন্ত)

ফকানস ডি নাম ফকানস ডি ফময়াি

৩৫

িরিক্ষিার্ীি 

লক্ষযমাত্রা (জন)



(ঘ) রসএইচরপইরড ’ি আওতায় ভ্রাম্যমাি িরিক্ষি  সংক্রান্ত তথ্যাবরলঃ সািরি- ২.২

পুরুষ মরহলা ফমাট

১। িংকিি ও বুিন ১২ রিন - - - - ০১ টি ১০ ১০ ২০

২। ব্লক ও বাটিক রিরটং ১২/১৪ রিন - - - - ০৯টি ২৪ ১৩৬ ১৬০

৩। সুতা িংকিি ১২ রিন - - - - ০৪ টি ১৪ ৬৬ ৮০

৪। সুতা িংকিি ১৪ রিন - - - - ০৪ টি ১৩ ৬৭ ৮০

৫। বুিনও বাজািজাতকিি ১২ রিন - - - - ০২ টি ২১ ১৮ ৩৯

৬। টাই এন্ড ডাই ৭/১২ রিন - - - - ০৪ টি ১৪ ৬৫ ৭৯

৭। ফসরম-অনটানমটিক তাঁনত বুিন ১২ রিন - - - - ০১ টি ৩ ১৭ ২০

৮। েযািন রডজাইন এন্ড প্যাটান ড ফমরকং ১৪  রিন - - - - ০১টি - ২০ ২০

৯। িীন রিরটং ০৭ রিন - - - - ০১টি ২ ১৮ ২০

১০১ ৪১৭
৫১৮

৩১০৯ ৪৮০০ ৭৯০৯

সািরি- ২.৩

ক্রঃ নং ফকানস ডি ফময়াি রিক্ষাবষ ড রিক্ষার্ীি 

লক্ষযমাত্রা (জন)

ফকাস ড নম্বি রিক্ষার্ীি সংখ্যা (জন)

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1।
৪ বৎসি ২০১৬-১৭ ১০০ ৭ ৭২

2।
৪ বৎসি ২০১৭-১৮ ১০০ ৮ ৮৫

3।
৪ বৎসি ২০১৮-১৯ ১০০ ৯ ৭৫

4।
৪ বৎসি ২০১৯-২০ ১০০ ১০ ৯০

৫।

৪ বৎসি ২০১৮-১৯ ৮০ ১ -

৬।

৪ বৎসি ২০১৯-২০ ৮৩ ২ -

৩২২

৩৬

সমাি  ফকানস ডি সংখ্যা

২০ জন

ক্রঃ নং

তাঁত রিক্ষা ও িরিক্ষি ইনরিটিউট (রবএইচটিআই ), নিরসংিীি একানডরমক কার্ ডক্রম সংক্রন্ত অথ্যাবরল

ফকানস ডি নাম

৮

ফমাট= ৪০২ জন

৯২

২০ জন

িরত ফকানস ড ভরতডি লক্ষযমাত্রা

  মাসঃ  ফেব্রুয়ারি ২০২১ 

ফকানস ডি ফময়ািফকানস ডি নাম

২০ জন

২০ জন

চলরত ফকানস ড 

িরিক্ষিার্ীি 

সংখ্যা

ফমাট=

সব ডনমাট (ক+খ+গ+ঘ)

২০ জন

২০ জন

২০ জন

চলরত  মানস 

ফকাস ড সংখ্যা

সমাি ফকাস ড 

সংখ্যা

রডনলামা-ইন-ফটক্সটাইল

রব এস রস-ইন-ফটক্সটাইল ইরঞ্জরনয়ারিং

চলরত মানস 

ফকাস ড শুরুি 

তারিখ

২০১০ িতে ২০১6 পর্ যন্ত ০6টি

ফমাট=

২০ জন

চলরত ফকাস ড সমারিি তারিখ

রবএইচইটিআই হনত উত্তীি ড  রিক্ষার্ীি  সংখ্যা

ফকাস ড শুরু ফর্নক বতডমান সময় পর্ ডন্ত এ ফকন্দ্র হনত ভ্রাম্যমাি 

িরিক্ষিিাি িরিক্ষিার্ীি সংখ্যা

৩৯+৪৯+৭৯+৮৪+৭০+৮১

রিক্ষা কার্ ডক্রম চলমান িনয়নছ।

২০ জন



ক্রঃ নং ফকানস ডি ফময়াি
চলরত ফকাস ড 

সংখ্যা

চলরত ফকাস ড শুরুি তারিখ চলরত ফকাস ড 

সমারিি তারিখ

চলরত ফকানস ড 

িরিক্ষিার্ীি 

সংখ্যা

সমাি ফকানস ডি 

সংখ্যা

১। ১ মাস - - - - ৯৬

২। ১ মাস - - - - ৬১

৩। ২ মাস - - - - ২০

৪। ২ মাস - - - - ২২

৫। ২ মাস - - - - ৩

৬। ২ মাস - - - - ৩

৭। ১ মাস - - - - ৪

৮। 1 মাস - - - - ৪

৯। ১০ রিন - - - - ২

১০। ১৪  রিন - - - - ২

১১। ১৪ রিন - - - - ১

১২। ১২  রিন - - - - ২

১৩। ১২ রিন - - - - ১

১৪। ১  মাস - - - - ১

১৫। ১ মাস - - - - ১

16। ১২ রিন - - - - ২

১৭। ৭ রিন - - - - ১

১৮। ১২ রিন - - - - ১

১৯। ৭ রিন - - - - ১

২০। ৭ রিন - - - - ১

২১। ১২ রিন - - - - ১

২২। ১২ রিন - - - - ১

২৩। ৭ রিন - - - - ২

২৪। ৭ রিন - - - - ৪

২৫। ৭ রিন - - - - ১

২৬। ৭ রিন - - - - ২

 শুরু ফর্নক বতডমান সময় পর্ ডন্ত িরিক্ষিিাি 

িরিক্ষিার্ীি সংখ্যা (জন)

ডাইং-রিরটং (ভ্রাম্যমাি)

১০৩৩

২০ জন

২০

২০

২০

২০

২০

৪০

৭৯

িং কিি

তাঁত িরিক্ষি উপনকন্দ্র , ফবড়া, পাবনা এি িরিক্ষি সংক্রান্ত তথ্যাবরল

২০ জন

২০

ব্লক ও বাটিক রিরটং  (ভ্রাম্যমাি)

৬৭

২০ জন

২০ জন

২০ জন

৪০

ফটক্সটাইল রিরটং  (ভ্রাম্যমাি)

িংকিি ও বুিন(ভ্রাম্যমাি)

ব্লক ও বাটিক রিরটং

৪০

৩৭

ফটক্সটাইল ও পরিনবি বান্ধব সুতা/কাপড় িংকিি

২০ জন

২০

২০ জন

২০ জন

িীন রিরটং (িারতষ্ঠারনক)

িীন রিরটং (ভ্রাম্যমাি)

টাই এন্ড ডাই (ভ্রাম্যমাি)

২০ জন

সুতা িংকিি  ও বুিন

ফটক্সটাইল রিরটং (SETVET)

২০ জন

২০ জন

২০ জন

৭০

িংকিি ও বুিন (ভ্রাম্যমাি)

২০ জন

২০ জন ২০

২০ জন

৩৩৬

বুিন

২০ জন

৪০

সািরি- ২.৪       

িং কিি ও বুিন

১৭৫৩

িংকিি ও বুিন

২০ জন

ডাইং ও আধুরনক রডজাইন (ভ্রাম্যমাি)

ব্লক ও বাটিক রিরটং (িারতষ্ঠারনক)

ফমাট=

২০ জন

৪৩০০

২০ জন

ফটক্সটাইল রিরটং

ফকানস ডি নাম িরত ফকানস ড ভরতডি লক্ষযমাত্রা

২০ জন

২০ জন

৩৬৭

৬০

৬০

িংকিি ও বুিন (SETVET)

২০ জন

ফটক্সটাইল রিরটং (ভ্রাম্যমাি)

২০

ফটক্সটাইল রিরটং

টাই এন্ড ডাই (িারতষ্ঠারনক)

২০ জন

৪০

েযািন রডজাইন ও প্যাটান ড ফমরকং (ভ্রাম্যমাি)

৪০

২০

২০ জন

২০ জন

ফটক্সটাইল রিরটং  (ভ্রাম্যমাি)

টাই ডাই এন্ড ডাইং রিরটং (ভ্রাম্যমাি) ২০ জন ৩৫



পুরুষ মরহলা

১। িংকিি ও রিরটং ২ মাস ২০ জন - - - - ২০৩ ৪৭

২। এস. এ তাঁনত বুিন ২ মাস ২০ জন - - - - ২০৩ ৪৭

৪০৬ ৯৪

১। িংকিি ও রিরটং ২ মাস ২০ জন - - - - ৪০ ০

২। এস.এ তাঁনত বুিন ২ মাস ২০ জন - - - - ২০ ০

৩। এস.এ তাঁনত বুিন ১ মাস ২০ জন - - - - ৪০ ৮০

৪। িংকিি ও রিরটং ১ মাস ২০ জন - - - - ৪০ ৪০

৫। িংকিি ও রিরটং ১৪ রিন ২০ জন - - - - ৩৪ ৪৬

৬। বে বয়ন ১২ রিন ২০ জন - - - - ১৫ ২৫

৭। িীন রিরটং ও ফটকসই িংকিি ০৭ রিন ২০ জন - - - - ৮ ৩২

৮। ব্লক ও বাটিক ০৭/১২ রিন ২০ জন - - - - ৩৭ ২৩

৯। টাই এন্ড ডাই (িরিক্ষি) ০৭রিন ২০ জন - - - - ১০ ১০

২৪৪ ২৫৬

৬৫০ ৩৫০

পুরুষ মরহলা

১। িংকিি ও রিরটং ২ মাস ২০ জন - - - - - ৩০০

২। এস. এ তাঁনত বুিন ২ মাস ২০ জন - - - - - ৩০০

- ৬০০

১। িংকিি ও রিরটং ২ মাস ২০ জন - - - - ৬০ ১০০

২। এস. এ তাঁনত বুিন ২ মাস ২০ জন - - - - ৬০ ১০০

১২০ ২০০

১। িংকিি ও রিরটং ২ মাস ২০ জন - - - - ৫ ১৫

২। এস. এ তাঁনত বুিন ২ মাস ২০ জন - - - - ১৪ ২৬

৩। িংকিি ও রিরটং ১ মাস ২০ জন - - - - ৩০ ৯০

৪। এস. এ তাঁনত বুিন ১ মাস ২০ জন - - - - ১৮ ৪২

৫। এস. এ তাঁনত বুিন ১২ রিন ২০ জন - - - - ৩ ১৭

৬। এস. এ তাঁনত বুিন ১৪ রিন ২০ জন - - - - ০ ৪০

৭। বে বয়ন ১২ রিন ২০ জন - - - - ১৯ ৪১

৮। পরিনবি বান্ধব সুতা/কাপড় িং কিি ০৭ রিন ২০ জন - - - - ২১ ৫৯

৯। টাই এন্ড ডাই রিরটং ০৭ রিন ২০ জন - - - - ৩ ১৭

১০। েযািন রডজাইন এন্ড প্যাটান ড ফমরকং ০৭ রিন ২০ জন - - - - ৫ ১৫

১১৮ ৩৬২

২৩৮ ১১৬২

৩৮

১টি

মাসঃ  ফেব্রুয়ারি ২০২১ 

িরত ফকানস ড ভরতডি 

লক্ষযমাত্রা

২২টি

সমাি ফকানস ডি সংখ্যা

৬ টি

৪ টি

সমাি ফকানস ডি সংখ্যা

০৪টি

উপনমাট (খ) =

সব ডনমাট (ক+খ) =

চলরত ফকানস ড িরিক্ষিার্ীি সংখ্যা (জন)

১০ টি

২ টি

ক্রঃ নং ফকানস ডি নাম চলরত ফকানস ড িরিক্ষিার্ীি সংখ্যা (জন)
চলরত  ফকাস ড 

সংখ্যা

২ টি

(ক)  িকল্পকালীন সমনয় িরিক্ষিঃ

১টি

১ টি

০৪ টি

৬ টি

০৩ টি

০২ টি

১৪ টি

০১টি

৩০ টি

চলরত ফকাস ড শুরুি 

তারিখ

১ টি

১৫ টি

১০ টি

২০ টি

(খ) িাজস্ব বানজনটি আওতায় িরিক্ষিঃ

০২টি

১৫ টি

চলরত ফকাস ড 

সমারিি তারিখ

(ক)   িকল্পকালীন সমনয় িরিক্ষিঃ

উপনমাট (ক) =

রসনলট িরিক্ষি ফকনন্দ্রি িরিক্ষি সংক্রান্ত তথ্যাবরল 

চলরত ফকাস ড 

সমারিি তারিখ

৩ টি

ফকানস ডি ফময়াি

(খ)  কম ডসূরচি আওতায় িরিক্ষিঃ

(গ)  িাজস্ব বানজনটি আওতায় িরিক্ষিঃ

চলরত  ফকাস ড 

সংখ্যা

উপনমাট (গ) =

ক্রঃ নং ফকানস ডি নাম ফকানস ডি ফময়াি
িরত ফকানস ড ভরতডি 

লক্ষযমাত্রা

০২ টি

০৩টি

২১ টি

৭ টি

৭ টি

সব ডনমাট (ক+খ+গ)

উপনমাট (ক)

১ টি

উপনমাট (খ)

চলরত ফকাস ড শুরুি 

তারিখ



সারণি- ৩.১

১ ২ ৪ ৫ ৬

স্টেন্টাণরিং 277947 290361 /-

ণিগার স্ট ালাই ও ণিণিণ িং 829850 1392685 /-

স্টিট স্ট ালাই ও ণিণিণ িং - - /-

ক্যাললন্ডাণরিং 466530 153061 /-

হাইলরাএক্সট্রাক্টর 756725 57930 /-

ণিণন্টিং ৫৮৪৫৭ 210966 /-

ণসিণিিং 573200 451935 /-

স্ট াট 2962709 2556938
/-

2556938

(খ)  াণসক্ স্ট াট ব্যলের ণিিরিঃ

জুলাই’ ২০২০ 

 াস হলে িেত াি 

স লে লাভ

১ ২ ৩ ৫ ৬

999645 1007785 2007430 3447432/-

(গ) িণেষ্ঠালির  রি ও িিিললর ণিিরিঃ

স্ব-উপাণিতে ৩ ২৪ ৫৪

(ঘ) যন্ত্রপাণে ও এর িেত াি অিস্াঃ

যন্ত্রপাণের িা সিংখ্যা চালু অলক্লিা  ন্তব্য

১ ২ ৩ ৫ ৬

১। উৎপা দি/ সাণভ তণসিংলের 

মূল স্ট ণ ি

ণহট স্টসট স্টেন্টার ২ ২ -

ডাইিং ণিগার ৭ ৭ - -

৭ -িউল ক্যাললন্ডার ১ ১ - -

স্টিট ডাইিং এক্টিউি ১ ১ - -

ণসিণিিং ১ ১ - -

হাইলরা-এক্সট্রাক্টর ২ ২ -

ফ্লাট স্টিড ণিি ণিণন্টিং ১ ১ - -

রাই ণসণলন্ডার ১ - ১ -

২।  ূল  ল ণ িলর সহযোগী   ল ণ িঃ-

যন্ত্রপাণের িা সিংখ্যা চালু অলস অলক্লিা  ন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ডযাণপিং স্ট ণ ি ১ ১ - -

ভাটি তক্যাল ণে  িেলার ২ ১ ১ -

এক্সলপাণিিং স্ট ণ ি ১ ১ - -

ণডলিল স্টিিালরটর ১ - - ১

৪

৪

549508

দদণিক্ণভণিক্ সাহায্যক্ারী (২৬ 

িি) ও সুইপার (১িি)

২৭

অলস

 ন্তব্য

িস্ত্র িণিোক্রি স্টক্ন্দ্র (ণসণপণস)  া িদী , িরণসিংদী -এর

৩৯

 ন্তব্য

িণেষ্ঠালির  রি িিিল     স্ট াট  ন্তব্য

                  ক্ তক্েতা ক্ তচারী

স্টিব্রুোণর ২০২১   ালসর ক্ায তািলী

 (ক্) সাণভ তস ও আলের ণিিরিঃ              

স্ট াট আে (৩+৪)

অন্যান্য আে টাক্াে 

(ক্ তক্েতা/ক্ তচারী/পাটি তলদর 

ক্াছ স্টেলক্ িাপ্ত)

সাণভ তলসর িা 

 াণসক্ 

উৎপাদি/সাণভ তণসিং এর 

পণর াি (ণ টার)

উৎপাদি ব্যে (টাক্াে) ওভারলহড ব্যে (টাক্াে) স্ট াট ব্যে (টাক্াে) (১+২)

উৎপাদি/সাণভ তণসিং হলে আে 

(টাক্াে)

৩

আে ব্যলের পাে তক্য (টাক্াে)

িেত াি  ালস লাভ
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সেপ্টেম্বর, ২০ অপ্টটোবর, ২০ নপ্টেম্বর, ২০ ডিপ্টেম্বর, ২০ জোনুয়োডর ২১ সেব্রুয়োডর, ২১ 
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ডেডিডে, মোধবদী সেপ্টের মোডেে আয়-ব্যয় (সেপ্টেম্ব ২০২০ - সেব্রুয়োডর ২০২১ ির্ যন্ত)    
 

আয় ব্যয় 

৪০ 



টেক্সোইল ফ্যাসিসলটিজ টিন্টার (টিএফ্সি)  

ট াভারামপুর, কুসমল্লা 

টফ্ব্রুয়াসর, ২০২১ মাসির কার্ যাবলী 

 (ক) িাসভ যি ও আসয়র সববরণঃ                            িারসণ- ৩.২ 
িাসভ যসির 

নাম 

মাসিক 

উৎপাদন/িাসভ যসিিং এর 

পসরমাণ (সমঃ/টকসজ) 

উৎপাদন/িাসভ যসিিং 

হসে আয় 

(োকায়) 

অন্যান্য আয় (োকায়) 

(কম যকেযা/কম যচারী/পাটি যসদর 

কাছ টেসক প্রাপ্ত) 

টমাে 

আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                         

                               

                           

                             

 

(খ) মাসিক টমাে ব্যসয়র সববরণঃ 
উৎপাদন ব্যয় 

(োকায়) 
ওভারসহড ব্যয় 

(োকায়) 
টমাে ব্যয় 

(োকায় ) 

(১+২) 

আয় ব্যসয়র পাে যকয ( োকায় )   মন্তব্য 

বেযমান মাসি ক্ষসে 
জুলাই ২০২০ হসে বেযমান িময় 

পর্ যন্ত ক্ষসে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

(গ) প্রসেষ্ঠাসনর ধরন ও জনবসলর সববরণঃ 

প্রসেষ্ঠাসনর ধরন কম যকেযা                   জনবল     টমাে মন্তব্য 

কম যচারী (শ্রসমক/অস্থায়ী/দদসনক সভসিক ) 

স্ব-উপাসজযে (পসরচালন ঘােসে 

িরকার কর্তযক বহন করা হসে) 

- ০২ জন  - ০২ জন  

 

(ঘ) র্ন্ত্রপাসে ও উহার বেযমান অবস্থাঃ 

র্ন্ত্রপাসের নাম িিংখ্যা চালু অলি অসকসজা মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎপাদন/ িাসভ যসিিংসয়র মূল টমস ন      

পাওয়ার লুম ১৪ - ১৩ ১  

হস্তচাসলে োঁে ( আধা স্বয়িংসিয় ) ৬ - ৬ -  

৫-বউল কযাসলন্ডার ১ - ১ -  

সরিং টুইসটিং টমস ন ১ - - ১  

ডাবসলিং টমস ন ( ২০০ োকু ) ১ - - ১  

হযািংক িাইসজিং ২ - ১ ১  

শ্লািার িাইসজিং ১ - ১ -  

 

২। মূল টমস সনর িহসর্াগী টমস নঃ 

র্ন্ত্রপাসের নাম িিংখ্যা চালু অলি অসকসজা মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভাটি যকযাল িিটিউব বয়লার ১ - ১ -  

পান য ওয়াসন্ডিং মুরাো ৫ - ৩ ২  

হাইস্পীড টিক নাল ওয়াসপ যিং ১ - ১ -  

সচজ ওয়াসন্ডিং টমস ন ১ - ১ -  

টকান ওয়াসন্ডিং টমস ন ১ - ১ -  

ড্রাম ওয়াসপ যিং টমস ন ১ - ১ -  

পাম্প টমস ন ১ - ১ -  

ক্লে ইন্সসপক ান এন্ড ল্যাসপিং টমস ন ১ - ১ -  

ডসব ৬ - ৫ ১  
টপ্রিার ডাইিং টমস ন ১ - ১ -  

টিক নাল ওয়াসপ যিং ১ - ১   

                  ১  ১   

            ১  ১   

                ২  ১ ১  

            ১  ১   

 

৪১



 

টেক্সোইল ফ্যাসিসলটিজ টিন্টার (টিএফ্সি) 

 াহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ 

টফ্ব্রুয়াসর ২০২১ মাসির কার্ যাবলী 

ক)  িাসভ যি ও আসয়র সববরণঃ                            িারসণ- ৩.৪ 

িাসভ যসির নাম মাসিক উৎপাদন/িাসভ যসিিং 

এর পসরমাণ (সমঃ/টকঃ)  

উৎপাদন/ িাসভ যসিিং 

হসে আয় (োকায়) 

অন্যান্য আয় (োকায়) (কম যকেযা/ 

কম যচারী/পাটি যসদর কাছ টেসক প্রাপ্ত) 

টমাে আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উইসভিং  

হস্ত চাসলে োঁে ভাড়া   

কযাসলন্ডাসরিং 

টুইসটিং 

হযান্ড সরসলিং 

ডাইিং 

- 

- 

496626     

667      

- 

- 

- 

- 

৪২,৯০০/-       

১৪,২০০/- 

- 

- 

ডরসমেসর ভাড়া- 

3000/- 

 

 

 কযাসলন্ডাসরিং ও 

টুইসটিং        

               

      

             

টমাে  ৫৭,১০০/- 3000/- 60100/-  
 

 

(খ) মাসিক টমাে ব্যসয়র সববরণঃ 

উৎপাদন ব্যয় 

(োকায়) 

 

ওভারসহড ব্যয় 

(োকায়) 

 

টমাে ব্যয় 

(োকায়) 

(১+২) 

আয় ব্যসয়র পাে যকয (োকায় )   

মন্তব্য 
বেযমান মাসি লাভ 

     ২০২০ হসে বেযমান িময় 

পর্ যন্ত লাভ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- 27978/- 27978/- 32122/- 308310/-  

 

(গ) প্রসেষ্ঠাসনর ধরন ও জনবসলর সববরণঃ 

প্রসেষ্ঠাসনর ধরন কম যকেযা 

জনবল 

টমাে মন্তব্য 
কম যচারী (স্থায়ী) 

(শ্রসমক/অস্থায়ী/দদসনক 

সভসিক) 

স্ব-উপাসজযে        

(পসরচালন ঘােসে িরকার 

কর্তযক বহন করা হসে)। 

০১    ০৭ জন - ০৮ জন  

 

(ঘ) র্ন্ত্রপাসে ও উহার বেযমান অবস্থাঃ 

র্ন্ত্রপাসের নাম িিংখ্যা চালু অলি অসকসজা মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎপাদন/ িাসভ যসিিংসয়র মূল টমস ন      

পাওয়ার লুম ২৮ - ২৮ -  

হস্তচাসলে োঁে  ০৭ - ০৭ -  

          ১ ১ - -  

কযাসলন্ডার ১ ১ - -  

টুইসটিং টমস ন ১ ১ - -  

টকয়ার বয়লার ১ ১ - -  
 

 

২। মূল টমস সনর িহসর্াগী টমস নঃ 
 

র্ন্ত্রপাসের নাম িিংখ্যা চালু অলি অসকসজা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         ২ ২ - -  

হাইসড্রা-এক্সট্রাক্টর ১ - ১ -  

টিক নাল ওয়াসপ যিং ২ - ২   

                  ১ - ১ -  

সরসলিং টমস ন ১ ১ - -  

 
৪২ 
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সেপ্টেম্বর, ২০ অপ্টটোবর, ২০ নপ্টেম্বর, ২০ ডিপ্টেম্বর, ২০ জোনুয়োডর ২১ সেব্রুয়োডর, ২১ 

ট
োক

ো 

মোে 

টিএেডে, শোহজোদপুর সকপ্টের মোডেক আয়-ব্যয় (সেপ্টেম্বর ২০২০- সেব্রুয়োডর ২০২১ পর্ যন্ত) 

 

আয় ব্যয় 

4৩ 



সার্ভ িসসস এন্ড ফ্যার্সর্িটিজ সসন্টার (এসএফ্র্স) 

কুমারখািী, কুর্িয়া 

সফ্ব্রুয়ার্র, ২০২১ মাসসর কার্ িাবিী 

 (ক) সার্ভ িস ও আসয়র র্ববরণঃ                            সারর্ণ- ৩.৫ 
 

 
মার্সক উৎপাদন/সার্ভ ির্সিং 

এর পর্রমাণ (র্মঃ/সকর্জ ) 

উৎপাদন/সার্ভ ির্সিং 

হসে আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়)  

(কম িকেিা/কম িচারী/পাটি ি

সদর কাছ সেসক প্রাপ্ত ) 

সমাট আয় 

( ৩+৪) মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উইর্ভিং (০৮ টি) - - বার্ি ভািা- 2277/- 

          -2000/- 

র্বদ্যযৎর্বি  - 

77528/-                     

 

           

      ই       

               

            । 

হস্তচার্িে োঁে ভািা ১০টি - - 

টুইর্িিং 2812      ১০,৫০০/- 

কযাসিন্ডার্রিং,সাইর্জিং,সকয়ার ও ডাই বাে  576072মি: 141500/- 

র্রর্িিং - - 

র্প্রর্ন্টিং সটর্বি ভািা  - - 

ডাইিং - - 

সমাট  152000/- 81805/- 233805/-  

 
(খ) মার্সক সমাট ব্যসয়র র্ববরণঃ 

উৎপাদন ব্যয় 

(টাকায় ) 

ওভারসহড ব্যয় 

(টাকায় ) 

সমাট ব্যয় (টাকায়) 

(১+২) 
আয় ব্যসয়র পাে িকয ( টাকায় )   মন্তব্য 

বেিমান মাসস 

িাভ/সিাকসান 

   ই ২০২০ হসে বেিমান সময় পর্ িন্ত 

িাভ/ক্ষর্ে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

81920/- 137102/- 219022/- 14783/- 63460/-  
 

(গ) প্রর্েষ্ঠাসনর ধরন ও জনবসির র্ববরণঃ 

         ধরন কম িকেিা 
                  জনবি     সমাট মন্তব্য 

কম িচারী শ্রর্মক/অস্থায়ী/দদর্নক র্ভর্িক 

স্ব-উপার্জিে ০০ জন ০৭ জন - ০৭ জন  
 

(ঘ) র্ন্ত্রপার্ে ও এর বেিমান অবস্থাঃ 

র্ন্ত্রপার্ের নাম সিংখ্যা চালু অিস অসকসজা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎপাদন/ সার্ভ ির্সিং এর মূি সমর্িন      

পাওয়ার লুম ১৬ - ১৪ ২                                                                                                  

হস্তচার্িে োঁে  ৫০ - ৫০ -  

শ্লাসার সাইর্জিং ১ ১ - -  

৭-বউি কযাসিন্ডার ২ ২ - -  

র্প্রর্ন্টিং সটর্বি ২ ২ - -  

টুইর্িিং এন্ড ডাবর্িিং সমর্িন ( ১০০ র্িসন্ডি ) ১ - ১ -  

সকয়ার বয়িার ১ ১ - -  

টুইর্িিং এন্ড ডাবর্িিং সমর্িন ( ৪০০ র্িসন্ডি ) ১ - ১ -  
 

২। মূি সমর্িসনর সহসর্াগী সমর্িনঃ 
 

র্ন্ত্রপার্ের নাম সিংখ্যা চালু অিস অসকসজা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ড্রাম ওয়ার্প িিং ১ ১ - -  

ভাটি িকযাি ক্রসটিউব বয়িার ১ ১ - -  

পান ি ওয়ার্ন্ডিং( নন টাচ) ২ - ১ ১  

হাইসড্রা-এক্সট্রাক্টর ২ - ২ -  

ইয়াণ ি বার্ন্ডর্িিং সমর্িন ১ - ১ -  

ডযার্পিং সমর্িন ১ - ১ -  

সসকিনাি ওয়ার্প িিং ১ ১ -   

সকান ওয়াইর্ন্ডিং সমর্িন ১ - ১ -  

পাণ ি  ওয়াইর্ন্ডিং (      ) ৩ - ১ ২  

র্রর্িিং সমর্িন ১ - ১ -  

র্চজ ওয়াইর্ন্ডিং ১ - ১ -  

ডাই বাে ৪ ২ ২ -  

 

 

 
৪৪ 



2
2

5
0
2

6
 

2
8

9
1
8

5
 

2
5

6
3

7
7
 

2
4
6

8
6

7
 

2
5

6
8

2
7
 

2
3

3
8

0
5

 

2
0
2

0
5

2
 

2
6

7
4
4
7
 

2
3

8
1
1
4
 

2
2

7
5

5
2

 

2
4
2

7
9

7
 

2
1
9

0
2

2
 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

সেপ্টেম্বর, ২০ অপ্টটোবর, ২০ নপ্টেম্বর, ২০ ডিপ্টেম্বর, ২০ জোনুয়োডর ২১ সেব্রুয়োডর, ২১ 

Uv
K

v 

gvm 

 

এেএেডে, কুমোরখোলী সেপ্টের মোডেে আয়-ব্যয়  (সেপ্টেম্বর ২০২০- সেব্রুয়োডর ২০২১ পর্ যন্ত)          

 
আয় ব্যয় 

৪৫ ৪৫ 



 

সার্ভ িসসস এন্ড ফ্যার্সর্িটিজ সসন্টার (এসএফ্র্স),বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবার্িয়া 

সফ্ব্রুয়ার্র, ২০২১ মাসসর কার্ িাবিী 

 (ক) সার্ভ িস ও আসয়র র্ববরণ                                 সারর্ণ- ৩.৬ 

সার্ভ িসসর 

নাম 

মার্সক উৎপাদন/ 

সার্ভ ির্সিং এর 

পর্রমাণ (র্মিঃ/সকিঃ) 

উৎপাদন/ 

সার্ভ ির্সিং হসে 

আয় (টাকায়) 

অন্যান্য আয় (টাকায়) 

(কম িকেিা/কম িচারী/ 

পাটি িসদর কাছ সেসক প্রাপ্ত) 

সমাট আয় 

( ৩+৪) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

    

 

 

 

 

                            

                             

               সকন্দ্রটি প্রর্িক্ষণ 

সকন্দ্র র্হসসসব গসি সোিার র্বষসয় 

র্বসবচনাধীন রসয়সছ । 
      

 

 (খ) মার্সক সমাট ব্যসয়র র্ববরণিঃ 
উৎপাদন ব্যয় 

(টাকায়) 

ওভারসহড ব্যয় 

( টাকায় ) 

সমাট ব্যয়(টাকায় ) 

(১+২) 
আয় ব্যসয়র পাে িকয ( টাকায় ) মন্তব্য 

বেিমান মাসস বেিমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

(গ) প্রকসের ধরন ও জনবসির র্ববরণিঃ 

প্রকসের ধরন কম িকেিা                   জনবি     সমাট মন্তব্য 

কম িচারী শ্রর্মক/অস্থায়ী/দদর্নক 

র্ভর্িক ) 

র্নজস্ব খাসে পর্রচার্িে - ০৩ - ০৩  

 
(ঘ) র্ন্ত্রপার্ে ও উহার বেিমান অবস্থািঃ 

র্ন্ত্রপার্ের নাম সিংখ্যা চালু অিস অসকসজা মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। উৎপাদন/ সার্ভ ির্সিংসয়র মূি সমর্িন      

সসর্ম-অসটাসমটিক োঁে ৪৪ - ৪৪ -  

র্রিং টুইর্টিং সমর্িন ( ৪০০ র্িসন্ডি ) ১ - ১ -  

সকয়ার বয়িার ১ - ১ -  

অসটা ওসপন ডাইিং র্জগার ১ - ১ -  

হাই সপ্রসার ডাইিং সমর্িন ১ - ১ -  

হযান্ড র্িন র্প্রর্ন্টিং সটর্বি ২ - ২ -  

ডাবি সাইড র্রর্িিং সমর্িন ১ - ১ -  

 
২। মূি সমর্িসনর সহসর্াগী সমর্িনিঃ-- 

র্ন্ত্রপার্ের নাম সিংখ্যা চালু অিস অসকসজা মন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সকান ওয়ার্ন্ডিং সমর্িন ১ - ১ -  

ড্রায়ার ১ - ১ -  

ইয়াণ ি বার্ন্ডর্িিং সমর্িন ১ - ১ -  

ভাটি িকযাি ক্রসটিউব বয়িার ১ - ১   

র্পয়াসনা কাড ি পার্চিং সমর্িন ১ - ১ -  

সটর্টিং সমর্িনার্র    -  

ইয়াণ ি এক্সজার্মন সমর্িন ১ - ১ -  

সরাটা ওয়াি সমর্িন ১ - ১ -  

র্ি সটটার সমর্িন ১ - ১ -  

ইয়াণ ি টুইর্টিং সটটার ১ - ১ -  

৮ বউি কািার ডাইিং ১ - ১ -  

র যাফ্র্রি সমর্িন ১ - ১ -  

র্ডর্জটাি ওসয়টিিং সমর্িন ১ - ১ -  

                                                                    

৪৬ 



                              তাঁততদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্ মসূতির আওতায় র্াতিক ঋণ তিতরণ ও আোয় প্রততদিেন িারতণ-৪

(j¶ UvKvq)

ZuvwZi msL¨v ZvuZ msL¨v UvKvi cwigvY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AvovBnvRvi 4 - - - - 0.75 ৮.২৯ 1105.33%

2 ev›`ievb 3 - - - - 0.35 ০.৭৭ 220.00%

3 evÃvivgcyi 3 - - - - 0.30 ০.৩২ 106.67%

4 fv½v 2 - - - 0.30 ০.২১ 70.00%

5 wPwiie›`i 4 - - - - 0.65 ০.৪০ 61.54%

6 K·evRvi 2 - - - - 0.33 ০.২৩ 69.70%

7 †`vnvi 4 - - - - 0.95 ০.৩৯ 41.05%

8 ‡MŠib`x 1 - - - - 0.03 ০.২২ 733.33%

9 ‡nvgbv 4 - - - - 0.95 ০.৬৮ 71.58%

10 h‡kvi 3 - - - - 0.34 ০.২২ 64.71%

11 Kvnvjy 2 - - - - 0.75 ০.৮৬ 114.67%

12 KvwjMÄ 1 - - - - 0.22 ০.২২ 100.00%

13 KvwjnvwZ 5 - - - - 1.05 ১.৪৭ 39.05%

14 KgjMÄ 2 - - - - 0.35 ০.৪১ 34.29%

15 Lyjbv 2 - - - - 0.40 ০.১২ 295.00%

16 Kzwóqv 4 - - - 1.12 ১.১৮ 40.18%

17 wgicyi 2 - - - - 0.15 ০.৪৫ 246.67%

18 gqgbwmsn - - - - - 0.65 ০.৩৭ 260.00%

19 biwms`x 5 - - - - 1.60 ১.৬৯ 18.75%

20 cUyqvLvjx - - - - - 0.35 ০.৩০ 240.00%

21 ivRkvnx - - - - - 0.55 ০.৮৪ 194.55%

22 iv½vgvwU 4 - - - - 0.55 ১.০৭ 418.18%

23 iƒcMÄ 6 - - - - 1.80 ২.৩০ 61.11%

24 muvw_qv 9 - - - - 1.05 ১.১০ 25.71%

25 mvZ¶xiv - - - - - 0.15 ০.২৭ 546.67%

26 kvnRv`cyi 9 - - - - 1.85 ০.৮২ 75.68%

27 ‰kjKzcv 5 - - - - 0.90 ১.৪০ 106.67%

28 wmivRMÄ 7 - - - - 1.75 ০.৯৬ 36.57%

29 Uv½vBj 6 - - - - 1.35 ০.৬৪ 65.93%

30 Djøvcvov 3 - - - - 0.40 ০.৮৯ 450.00%

31 iscyi - - - - - 0.25 ১.৮০ 800.00%

32 ‡ejKzwP - - - - - 0.75 ২.০০ 109.33%

33 LvMovQwo - - - - - 0.15 ০.৮২ 86.67%

৩৪ ররৌর্ারী - - - - - 0.24 ০.১৩ 14295.83%

৩৫ রোগাছী - - - - - 0.24 ০.৪৭ 0.00%

102 0 0 0.00 0.00% 23.33 34.31 147.06%

                 র্ািঃ রেব্রুয়াতর , ২০২১

†gvU = 

Av`v‡qi 

jÿ¨gvÎv(GwcG)
   cÖK…Z Av`vq kZKiv nvi

cÖK…Z weZiYFY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

(ZuvwZi msL¨v)
kZKiv nvi

Av‡jvP¨ gv‡m FY weZiY Av‡jvP¨ gv‡m FY Av`vq

৪৭

µwgK  †ewmK †m›Uvi 
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ÿz`ªFY Kg©m~wPi gvwmK FY weZiY I Av`vq (সেপ্টেম্বর ২০২০- সেব্রুয়োডর ২০২১ পর্ যন্ত)  

ডবতরণকৃত অর্ য প্রকৃত আদোয় 
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৪৯ 



বেসিক বিন্টারওয়ারী সিেন্ধিকৃত তাঁসত িসিসতর তথ্যােসি

     িািঃ  বেব্রুয়াসর ,২০২১   িারসি- ৫

প্রাথসিক িাধ্যসিক প্রাথসিক িাধ্যসিক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ আড়াইহাজার আড়াইহাজার, িারায়িগঞ্জ রূপগঞ্জ ব্যতীত িারায়িগঞ্জ বজিা। ৬,১৫৯ ৫১ ২ - - ৫

২ োন্দরোি োিাঘাটা, োন্দরোি োন্দরোি ও চট্টগ্রাি বজিা। ৩০,৫২৭ ২৭ - ২ -
১

৩ োঞ্ছারািপুর এিএেসি োঞ্ছারািপুর, ব্রাহ্মিোসড়য়া ব্রাহ্মিোসড়য়া বজিা । ৩৭৬ ৪৭ ১ - -

২

৪ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, েসরদপুর। েসরদপুর, শসরয়তপুর, িাদারীপুর ও বগাপািগঞ্জ বজিা। ১০৬ ১৮ - ১ -

১

৫ সচসররেন্দর রািীর েন্দর, সচসররেন্দর, সদিাজপুর। সদিাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, িীিোিারী বজিা। ১,৪৪২ ১৩ ১ ১ -

৩

৬ কক্সোজার সিিংজা, কক্সোজার কক্সোজার বজিা ৭২০ ১৫ - - -
-

৭ বদাহার জয়পাড়া, বদাহার বদাহার ,িোেগঞ্জ উপজজিা এেং মুসিগঞ্জ বজিা। ১,৩১০ ৪৪ ৩ ৫ -

৪

৮ বগৌরিদী বগৌরিদী, েসরশাি েসরশাি ও বভািা বজিা। ৩০৩ ৩৯ ৩ 4 - -

৯ বহািিা রািকৃষ্ণপুর, বহািিা, কুসিল্লা কুসিল্লা, চাঁদপুর, বিায়াখািী, বেিী এেং িক্ষীপুর বজিা। ৩০৮ ৫৬ ২ ২ -

৪

১০ যজশার পািপাড়া সেহারী কজিািী, যজশার। যজশার ও িড়াইি বজিা। ৯১৮ ৫১ ৪ - -
৩

১১ কাহালু কাহালু, েগুড়া। েগুড়া, জয়পুরহাট, িওগাঁ ও গাইোন্ধা বজিা। ৭,৬৯৮ ৬৪ ২ 4 -

-

১২ কাসিগঞ্জ িিতা, কাসিগঞ্জ, িাতক্ষীরা। কাসিগঞ্জ, বদেহাটা, আশাশুসি ও শ্যািিগর উপজজিা। ১০৭ ১৬ ১ 5 -

৩

১৩ কাসিহাতী েল্লাোজার, কাসিহাতী, টাঙ্গাইি। কাসিহাসত, ঘাটাইি, িধুপুর, বগাপািপুর ও ভূয়াপুর 

উপজজিা।

১৫,২৬১ ১৭ ১ 5 -

১৩

১৪ কিিগঞ্জ পাত্রজখািা, কিিগঞ্জ, বিৌিভী োজার। সিজিট বিৌিভীোজার, হসেগঞ্জ ও সুিািগঞ্জ বজিা। ৪,১২২ ২৪ - - -

১

১৫ খুিিা ফুিতিা, উপজজিা চত্বর,  খুিিা খুিিা োজগরহাট ও সপজরাজপুর বজিা। ১৩৬ ২৭ ২ - - ১

৫০

িসিসতর িংখ্যা প্রাথসিক তাঁসত িসিসতর 

অসিটকরি িংক্রান্ত তথ্য

সিেসন্ধত 

তাঁত 

কারখািার 

িংখ্যা

তাঁত িংখ্যা (তাঁত শুিাসর 

২০১৮ অনুিাজর)

ক্রঃ িং

বেসিক/িাে 

বেসিক 

বিন্টাজরর িাি

বেসিক/িাে বেসিক বিন্টাজরর ঠিকািা বেসিক বিন্টাজরর আওতাধীি বজিা/উপজজিািমূহ



     িারসি- ৫  চিিাি

প্রাথসিক িাধ্যসিক প্রাথসিক িাধ্যসিক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৬ কুসিয়া এিএেসি কুিারখািী, কুসিয়া কুসিয়া, বিজহরপুর, চুয়ািাঙ্গা ও রাজোড়ী বজিা। ১৭,১৪৩ ১০৭ ৫ ৫ - ২২

১৭ সিরপুর প্লট িং-৩, ব্লক-এে, িাংোসদক আোসিক 

এিাকা, সিরপুর, ঢাকা।

ঢাকা শহর, িাভার, ধািরাই, বকরািীগঞ্জ উপজজিা এেং 

গাজীপুর ও িাসিকগঞ্জ বজিা।

৪,০২৭ ২৬ ২ - -

১০

১৮ িয়িিসিংহ বজিা পসরষদ ভেি, িয়িিসিংহ। িয়িিসিংহ ,সকজশারগঞ্জ, বিত্রজকািা, জািািপুর ও বশরপুর 

বজিা।

২৯৬ ৭৮ ৪ - -

১

১৯ িরসিংদী োতাঁসশপ্রই, তাঁত প্রসশক্ষি বকন্দ্র 

িাজহপ্রতাপ, িরসিংদী

িরসিংদী বজিা । ৪,২৮১ ১৫৯ ৪ ৯ -

১৪

২০ পটুয়াখািী রুস্তি মৃধার কািভাট ট টাউি, কাসিকাপুর, 

পটুয়াখািী।

পটুয়াখািী, েরগুিা ও িািকাঠি বজিা। ২৪৭ ২৬ - ৩ -

-

২১ রাজশাহী বগ্রটারজরাি, কাসদরগঞ্জ, রাজশাহী রাজশাহী, িাজটার ও চাপাইিোেগঞ্জ বজিা। ৩,৫৬৯ ৪০ ২ 5 - ৬

২২ রাংগািাটি সিউজকাট ট সেসডং এিাকা, দসক্ষি 

কাসিন্দীপুর, রাঙ্গািাটি

 রাঙ্গািাটি বজিা। ৫৭৭৮০
১৯

- 3 -

১

২৩ রূপগঞ্জ ভুিতা, রূপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ রূপগঞ্জ উপজজিা। ৩,৪৮০ ২৩ ১ 2 - ৩৮

২৪ িাঁসথয়া িাঁসথয়া, পােিা । পােিা বজিা। ৪,৪৫৫ ১০৪ ৫ 15 - ৮

২৫ িাতক্ষীরা িাউিাঙ্গা, িাতক্ষীরা িাতক্ষীরা ,কিাজরায়া ও তািা উপজজিা। ১১ ১৮ ১ ৫ - ১

২৬ শাহজাদপুর টিএেসি শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর উপজজিা। ১৯,০৫৯ ৩৮ ১ 11 - ২৭

২৭ শশিকুপা শশিকুপা, সিিাইদহ। সিিাইদহ ও িাগুরা বজিা। ২,৫২৬ ৪৯ ২ 5 - ৯

২৮ সিরাজগঞ্জ বিশি বরাি সিরপুর, সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ ,কািারখন্দ, কাসজপুর ও তারাশ উপজজিা। ১৩,৫২৬ ৩৩ ১ - - ৮০

২৯ টাঙ্গাইি এিএেসি োসজতপুর, টাঙ্গাইি। টাঙ্গাইি ,িাগরপুর, শসখপুর, বদিদুয়ার, সিজটাপুর ও োিাইি 

উপজজিা।

১৩,৩৭২ ৪০ ৩ ৪ -

১১

৩০ উল্লাপাড়া উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজজিা। ১৯,০৫৮ ২২ ১ ৩ - ৩

৩১ রংপুর িাতিাথা, খািোগ, রংপুর িদর, রংপুর রংপুর, িািিসিরহাট ও কুসড়গ্রাি বজিা। ২,১২২ ১৩ ১ - -
-

৩২ বেিকুসচ বশরিগর, বেিকুসচ, সিরাজগঞ্জ। বেিকুসচ ও বচৌহাসি উপজজিা। ২১,৭০২ ৩৭ ১ 1 -
1

৩৩ খাগড়াছসড় 

(িাে বিন্টার)

কাজিক্টসরজয়ট জাজি িিসজদ িাজকটট, 

ভেি িং-০১ কক্ষ িং-২০৯

 খাগড়াছসড় বজিা। ৩০,৪৮৭ ৯ - 3 -

-

৩৪ বরৌিারী    (িাে 

বিন্টার)

কুসড়গ্রাি, বরৌিারী কুসড়গ্রাি, বরৌিারী ৯৮১ - - - -

-

৩৫ বদাগাছী    (িাে 

বিন্টার)

পােিা, বদাগাছী পােিা, বদাগাছী ২,৬৭০ ৩৮ - - -

-

২৫৬,১৪৭ ১,৩৫০ ৫৬ ১০৩ ০ ২৭৩

তাঁত িংখ্যা (তাঁত শুিাসর 

২০১৮ অনুিাজর)

বিাট

৫১

ক্রঃ িং
বেসিক 

বিন্টাজরর িাি
বেসিক বিন্টাজরর ঠিকািা বেসিক বিন্টাজরর আওতাধীি বজিা/উপজজিািমূহ

িসিসতর িংখ্যা
প্রাথসিক তাঁসত িসিসতর 

অসিটকরি িংক্রান্ত তথ্য

সিেসন্ধত 

তাঁত 

কারখািার 

িংখ্যা



বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের বাস্তবায়নাধীন      প্রক         ও              তথ্য                                           সারণি- ৬ 

                      মাসঃ বেব্রুয়াণর, ২০২১                         (লক্ষ টাকায়) 

   

   

প্রকদের নাম 

 

        

      

     প্রকদের ব্যয় 

(       ) 

২০২০-২১ 

         

বেব্রুয়াণর 

২০২১      ) 

অর্ ে অবমুণি 

২০২০-২১            

            

        

বেব্রুয়াণর  ২০২১ 

      অগ্রগণত 

২০২০-২১           

            অগ্রগণত 

(বেব্রুয়াণর  ২০২১     ) 

      শুরু       

(বেব্রুয়াণর  ২০২১     ) 

ক্রমপুণিত অগ্রগণত 

           

   (           

%       ) 

     (%)            (%) আণর্ েক      (%) আণর্ েক বাস্তব(%) আণর্ েক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 বাস্তবায়নাধীন /অনুদমাণেত প্রকেসমূহঃ 

১ 
                                      ই  

           ই              (২          )  
         

৮৮৮০.০০ 

(--) 
-- ১০০.০০ 23.00 2.00 6.62 10.00 6.62 71.00 5750.73 

5750.73 

(71.00%) 

২ বাাংলাদেদশর বসানালী ঐণতহয মসণলন সুতা ও কাপড় 

ততণরর প্রযুণি পুনরুদ্ধার (১ম পর্ োয়) 
         

১২১০.০০ 

(--) 

46.00 
১০০.০০ 209.0০ ৫.০০ 3.26 25.00 22.87 47.00 287.৬6 

284.40 

(47.00%) 

৩                         ১       - (১  

        ) 

         30745.00 60.00 ১০০.০০ 120.00 ৫.০০ 1.34 50.00 27.44 70.00 24772.38 
24771.04 

(70.00%) 

৪ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের আওতায় ৫ টি প্রণশক্ষি বকন্দ্র, 

১ টি েযাশন ণডজাইন প্রণশক্ষি ইণনণিটিউট এবাং ০২ টি 

মাদকেট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন 

         

১১৭০০.০০ 

(--) 

30.70 

100.00 1500.00 ৩.০০ 1.44 5.00 19.80 9.07 599.68 
598.22 

(9.07%) 

৫ বাাংলাদেশ তাঁত ণশক্ষা ও প্রণশক্ষি ইনণিটিউট,নরণসাংেীর 

আধুণনকায়ন এবাং  অবকাঠাদমাগত সম্প্রসারি,          

৬০১৫.০০ 

(--) 

9.00 

100.00 1000.00 2.00 - 20.00 8.68 12.00 453.54 
453.54 

(12.00%) 

৬ বশখ হাণসনা নকণশ পণি, জামালপুর (১ম পর্ োয়)          ৭২২০০.০০ -- 100.00 3220.00 -- -- -- -- -- -- -- 

৭ তাঁণতদের আর্ েসামাণজক অবস্থার উন্নয়দন চলণত মূলধন 

সরবরাহ, ও তাঁদতর আধুণনকায়ন 
         

১৫৮০০.০০ 

(--) 

১২৫০.০০ 
100.00 2500.00 12.00 305.64 60.00 1218.47 30.00 2402.96 

2099.32 

(30.00%) 

 ২০20-21 অর্ থবছরে বোদ্দ  হীনভারব এডিডিভুক্ত নতুন প্রকল্প 

৮ বাাংলাদেশ তাঁত ববাড ে কমদেক্স স্থাপন,ণমরপুর,ঢাকা 
          

২১১৮০.০০  

(--) 
          

৯ বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর, জামোণন ণশদের উন্নয়দন 

প্রেশনী-কাম-ণবক্রয় বকন্দ্র, বস্ত্র প্রণক্রয়াকরি বকন্দ্র এবাং 

১টি েযাশন ণডজাইন ইনণিটিউট স্থাপন 

          
20035.00 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

১০                ই               ও 

                       
          

27500.00 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

১১ গাইবান্ধা বজলার বগাণবন্দগি উপদজলায় বহাণসয়ারী 

ণশদের উন্নয়দনর জন্য                          

              

          3000.00  (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

১২ পাব েতয চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁণতদের 

আর্ েসামাণজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য প্রণশক্ষি 

বকন্দ্র,প্রেশ েনী কাম ণবক্রয় বকন্দ্র স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋি 

ণবতরি কম েসূণচ 

          
১৫০০০.০০ 

(--) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13                                    

                                         
          ১৫০০০.০০           

14 তাঁতজাত পদের বহুমুখীকরি           1495.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

52 



সারণি-7

(লক্ষ টাকা)

2020-21 অর্ থবছররর 

বারেট বরাদ্দ (লক্ষ 

টাকায়)

২০20-২1 অর্ থবছরর বারেট  

বরারদ্দর অনুকূরল অর্ থ 

অবমুণির পণরমাি

খাতণিণিক ব্যরয়র নাম (আবতথক ও 

মূলধন ব্যয়)

২০20-21 অর্ থবছররর  

বারেট বরাদ্দ

প্রণতরবদনাধীন মারসর পূব থবতী 

(োনুয়াণর, ২০২১) মারসর 

খাতণিণিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রণতরবদনাধীন (ফেব্রুয়াণর  

২০২১) মারস খাতণিণিক ব্যয় 

(লক্ষ টাকা)

(ফেব্রুয়াণর ২০২১) মাস 

পর্ থন্ত ক্রমপুণিত  

খাতণিণিক ব্যয়

(ফেব্রুয়াণর ২০২১)মাস 

পর্ থন্ত বরাদ্দ অনুর্ায়ী 

ব্যরয়র শতকরা হার

বেতন োেদ সহায়তা 1016.000 91.36 63.33 514.890

ভাতাদদ োেদ সহায়তা 759.100 33.81 35.67 380.747

পণ্য ও বসো োেদ সহায়তা 460.650 17.17 17.69 110.577

বপনশন ও অেসর সুদেধা সহায়তা 853.250 70.01 59.92 482.327

গবেষণা অনুদান 20.000 - - -

অন্যান্য অনুদান 46.000 -0.4 0.59 1.129

যন্ত্রপাদত অনুদান 5.000 0.06 0.08 0.864

যানোহন োেদ অনুদান 56.000 - - -

ভেন ও স্থাপনা দনর্ মাণ োেদ 

অনুদান
9.00 - - -

তথ্য বযাগাবযাগ প্রযুদি অনুদান 60.000 - 0.01 0.061

অন্যান্য মূলধন অনুদান 15.000 - 0.00 0.17

বর্াট ব্যয় 3300.00 212.01 177.30 1490.76

ণনেস্ব আয় 29.77 1.01 0.08 32.761

ফমাট আয়- বণিশ লক্ষ ণছয়াির হাোর একশত ঊনপঞ্চাশ টাকা। ৫৩

রােস্ব বারেট বরাদ্দ ও ব্যয় ণববরিী

 মাসঃ ফেব্রুয়াণর ২০২১

ফমাট ব্যয়- ফচৌদ্দ ফকাটি নব্বই লক্ষ ণছয়াির হাোর পাঁচশত দুই টাকা।

ব্যয় হার  39.80% 

(ফমাট বারেট বরারদ্দর)

২০২০-২১ অর্ থ বছরর প্রর্ম 

ণকণি পর্ থন্ত 1650.00 লক্ষ 

(ফ াল ফকাটি পঞ্চাশ লক্ষ) 

টাকা ছাড়া পাওয়া ণিরয়রছ।

২০20-20২1 

অর্ থবছররর বারেট 

বরাদ্দ 3300.00 লক্ষ 

টাকা (ণনেস্ব আয় 

29.77 লক্ষ টাকা।
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     -৮ 

Goal, Indicators and Targets of SDG relating Bangladesh Handloom Board and position of year 2016 (Base year 2016), Progress of year 2017, 

2018 & 2019 and Projection from 2020 to 2030 

 

 SDG 

goal and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.3 By 

2030, 

ensure 

equal 

access for 

all women 

and men 

to 

affordable 

and 

quality 

technical, 

vocational 

and 

tertiary 

education, 

including 

university 

 

 

 

 

4.3.1 

Participati

on rate of 

youth 

and adults 

in formal 

and 

nonformal 

education 

and 

training in 

the 

previous 

12 

months, 

by sex 

1.1 : Provide 

Training of  

selected 

male wales 

(Weavers 

Trained) 

Nos. 7050 781 250 250 250 250 300 108 200 173 300 350 1650 1900 3500 

Budget 

(tk. in 

Lac only 

training 

allowanc

e) 

927.5

5 
49.29 

15.6

0 

 

15.60 

 

15.60 

 

15.6

0 

 

19.32 

 

6.95 

 

12.88 

 

11.1

4 

 

 

24.15 

 

 

46.38 

 

 

121.0

5 

 

 

251.7

5 

 

 

554.7

5 

 

1.2 Provide 

Training of  

selected 

female 

weavers 

(Female 

Weavers 

Trained) 

Nos. 10617 1122 167 167 150 150 200 390 500 505 600 700 2317 3300 5000 

Budget 

(tk in 

Lac only 

training 

allowanc

e) 

1435.

66 
77.42 

 

10.4

2 

 

 

10.42 

 

 

9.36 

 

 

9.36 

 

 

12.88 

 

 

25.1

2 

 

32.20 

 

32.52 

 

 

48.30 

 

 

92.75 

 

 

205.9

1 

 

 

437.2

5 

 

 

792.5

0 

 

1.3.1 

existing 

training 

institute/ 

centres/su

b-centres 

Nos. 20 8 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 14 20 

1.3.2 

Diploma 

in Fashion 

design 

Nos. 800 - - - - - - - - 
- 

 

50 

 

50 

 

100 

 

200 

 

500 

 

1.4 Achieve 

Technical 

Education 

(No. of 

Passed 

Nos. 1348 291 

 

48 

 

 

48 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

79 

 

 

80 

 

 

84 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

448 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

500 
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 SDG 

goal and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Textile 

Engineer) . 

 

 

 

 

 

5.1 End all 

forms of 

discrimina

tion 

against all 

women 

and girls 

everywher

e 

 

5.1.1 

Whether 

or not 

legal 

framewor

ks are in 

place to 

promote, 

enforce 

and 

monitor 

equality 

and non-

discrimina

tion 

on the 

basis of 

sex 

 

1.1 Provide 

Training of  

selected 

male 

weavers  

Nos. 7050 781 250 250 250 250 300 108 200 173 300 350 1650 1900 3500 

1.2 Provide 

Training of  

selected 

female 

weavers  

Nos. 10617 1122 167 167 150 150 200 390 500 505 600 700 2317 3300 5000 

1.3 

honorariu

n (Per 

person/tk) 

equal for 

male and 

female  

Per 

person 
600 240 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

 

240 

 

240 

 

240 

 

240 

 

300 

 

500 

 
500 

600 

 

 

 

 

600 

 

1.4 Achieve 

Technical 

Education 

(No. of 

Passed 

Textile 

Engineer) 

Nos. 1288 291 
48 

 

48 

 

80 

 

80 

 

80 

 

79 

 

80 

 

84 

 

100 

 

100 

 

488 

 

400 

 

400 

 

1.5 

Disburseme

nt of micro-

credit ( no. 

of male 

loanee) 

Nos. 

21933 3480 

130

3 

 

1303 

 

940 

 

940 

 
990 

711 

 
850 

526 

 

900 

 

950 

 

5933 

 

6000 

 

1000

0 

 

Allocatio

n (tk in 

lac) 

28414

.78 
1524.93 

 

404.

78 

 

 

404.7

8 

 

 

410.00 

 

 

410.

00 

 

300.0

0 

 

 

359.

62 

800.0

0 

 

350.

53 

 

 

1000.

00 

 

 

1500.

00 

 

 

4414.

78 

 

 

9000.

00 

 

 

1500

0.00 
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 SDG 

goal and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

1.6 

Disburse

ment of 

micro-

credit for 

female 

weavers ( 

no. of 

female 

loanee) 

Nos. 
3820 466 

70 

 

70 

 

60 

 

60 

 

60 

 

164 

 
200 

172 

 

210 

 

220 

 

820 

 

1000 

 

2000 

 

Allocatio

n (tk in 

lac) 

2563.

00 
179.40 

 

14.0

0 

 

 

14.00 

 

 

12.00 

 

 

12.0

0 

 

 

12.00 

 

 

67.4

0 

 

80.00 

 

86.0

0 

 

 

315.0

0 

 

 

330.0

0 

 

 

763.0

0 

 

 

600.0

0 

 

 

1200.

00 

 

6.3 By 

2030, 

improve 

water 

quality by 

reducing 

pollution, 

eliminatin

g dumping 

and 

minimizin

g release 

of 

hazardous 

chemicals 

and 

materials, 

halving 

the 

proportion 

of 

untreated 

waste 

water and 

substantial

6.3.1 

Proportio

n of waste 

water 

safely 

treated 

1.1 set up 

ETP 

Nos. 

7 4 - - - - 2 2 2 
2 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

3 

 

1.2 

Budget 

allocation 

Tk. in 

Lac 

950.0

0 
325.00  -  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

162.0

0 

 

 

162.

00 

 

 

163.0

0 

 

 

163.

00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

650.0

0 

 

 

- 

 

300.0

0 
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 SDG 

goal and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ly 

increasing 

recycling 

and safe 

reuse 

globally 

 

9.2 

Promote 

inclusive 

and 

sustainabl

e 

industriali

zation 

and, by 

2030, 

significant

ly 

raise 

industry’s 

share of 

employme

nt and 

gross 

domestic 

product, in 

line with 

national 

 

 

9.2.1 

Manufact

uring 

value 

added as a 

proportion 

of GDP 

and per 

capita 

 

1.1 

Amount 

of yarn 

providing 

pre 

weaving 

services  

 

 

Thousan

d KG 724.4

5 
111.71 

 

21.4

5 

 

 

21.45 

 

 

16.00 

 

 

 

16.0

0 

 

17.00 

 

39.3

42 

 

20.00 

 

34.9

18 

 

 

35.00 

 

 

40.00 

 

 

149.4

5 

 

 

200.0

0 

 

 

375.0

0 

 

1.2 

Amount 

of 

Handloom 

fabrics 

providing 

post 

weaving 

services  

(crore 

meter) 

82.41 10.515 

 

3.11 

 

 

3.11 

 

 

3.20 

 

 

3.20 

 

3.60 

 

4.20

5 

 

4.00 

 

4.21 

 

 

4.50 

 

 

5.00 

 

 

23.41 

 

 

 

 

 

 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00 

 

 

 

 

budget 

for 1.1 

and 1.2 

Tk. in 

Lac 13167

9.00 

24092.0

7 

 

450

0.00 

4500.

00 

 

4725.3

2 

 

 

472

5.32 

 

6216.

75 

6216

.75 

8650.

00 

8650

.00 

 

9000.

00 

 

 

9500.

00 

 

 

36679

.32 

 

 

45000

.00 

 

 

5000

0.00 
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Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

circumsta

nces, and 

double its 

share in 

least 

developed 

countries 

1.3  Issuing 

country of 

origin 

certificate 

for 

handloom 

products. 
 

Nos.   
283 

 

283 

 

317 

 

317 

 

370 

 

370 

 

390 

 

390 

 

as 

per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

as per 

dema

nd 

 

12.4 By 

2020, 

achieve 

the 

environme

ntally 

sound 

manageme

nt of 

chemicals 

and all 

wastes 

throughou

t their life 

cycle, 

in 

accordanc

e with 

agreed 

internation

al 

framewor

ks, and 

significant

ly reduce 

12.4.1 

Number 

of parties 

to 

internatio

nal 

multilater

al 

environm

ental 

agreement

s on 

hazardous 

waste, and 

other 

chemicals 

that meet 

their 

commitm

ents and 

obligation

s in 

transmitti

ng 

informatio

1.1 set up 

ETP 
Nos. 7 4 - - - - 2 2 2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

3 

 

1.2 

Budget 

allocation 

Tk. in 

Lac 

950.0

0 
325.00  -  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

162.0

0 

 

 

162.

00 

 

 

163.0

0 

 

 

163.

00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

650.0

0 

 

 

- 

 

300.0

0 
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 SDG 

goal and 

targets 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii
 

Activites 

to 

implemen

t targets 

Unit  

Targe

t 

2016- 

2030 

Progres

s 

(2016-

August, 

2019) 

Base year Target & Progress Projection/ Target 2022-

2025 

2026-

2030 

2016 2017 2018           
2019 

(up to August) 

2020 2021 

total 

2016-

2021 
Tar

get 

Progr

ess 
Target 

Pro

gres

s 

Targe

t 

Prog

ress 

Targe

t 

Prog

ress 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

their 

release 

to air, 

water and 

soil in 

order to 

minimize 

their 

adverse 

impacts on 

human 

health and 

the 

environme

nt  

n as 

required 

by each 

relevant 

agreement 
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Updated information about steps to be taken from 2020 to 2030  

 (A) Projects included in the ADP of 2019-2020 without allocation 

S.L 

no. 

Name of project  Investment 

cost 

( Tk. in Lac) 

 

Latest position 

1 Establishmen oft Bangladesh 

Handloom Board Complex at 

Mirpur, Dhaka. 

11617.00 

 

 The DPP has been sent to the Planning Commission through 

Ministry of Textile and Jute on 15.04.2019  for approval by ECNEC. 

 

2 Development of Marketing and 

production System of the 

Traditional Tangail Saree 

45000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up.  

3 Handloom Products 

Diversification 

4710.00 A cost logical meeting held on 23.06.2019 regarding this project in 

the Ministry of Textile and Jute.  

4 Establishment of Training Centre 

for the Development of Hoshiary 

Industry at Govindaganj, 

Gaibandha 

1000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up. 

5 Establishment of Display cum 

Sales Centre, Design Centre, 

Training Centre and Cloth 

Processing Centre for the 

Development of Jamdani Industry 

20000.00 Feasibility study has been completed. The DPP of the project is 

going to be drawn up. 

6 Establishment of training centre, 

display cum sale centre, 

disbursement of microcredit 

programme for the development 

of socio-economic condition of  

tribal handloom weavers in 

chittagong hill tracts 

15000.00 The DPP of the project is going to be drawn up. 

 sub-total 97327.00  

 (B) New projects   

1 Establishment of Warehouse for 

the Handloom products.  

10000.00 

 
 

2 Establishment of display cum sale 

centres /Tant Hat for the 

Handloom products. 

20000.00 

 
 

3 Establishment of service centres 

and basic centres in the loom 

intensive areas.  

10000.00 

 
 

4 Establishment of Fashion Design 

Institute, Bancharampur, B-baria 

and Manda, Naogaon.  

10000.00 

 
  

5 Cultivation of phuti carpus and 

production of muslin. 

3000.00  

6 Introduce Diploma course in 

Rangpur, Syhlet and Bera, Pabna 

5000.00 

 

 

 Sub-total 58000.00  

 Total 155327.00  

 

 

Challenges: 

On going projects: 

 Smooth and timely implementation of projects. 

 Manpower will be created under revenue budget and appointed in due time.  

 Weavers are interested to take training and services. 

 

 

Future projects: 

 

 Projects will be approved in time. 

 Fund may be allocated in favour of these projects and fund will be released. 

 Projects will be implemented smoothly and timely. 

 No labour unrest and no political hazardous. 

 Manpower will be appointed in due time. 

 Weavers are interested to take facilities from Bangladesh Handloom Board. 
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SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

5.1 End all forms 

of 

discrimination 

against all 

women and girls 

everywhere 

5.1.1 

Whether or 

not legal 

frameworks 

are in place 

to 

promote, 

enforce and 

monitor 

equality and 

non-

discriminatio

n 

on the basis 

of sex 

 

Lead: 

MoWC

A 

LJD; 

LPAD; 

MoFA; 

MoHA; 

MoInd; 

MoLE; 

MoRA; 

MoTJ 

h) Gender 

equality, income 

inequality and 

social protection. 

- Female to male 

ratio in tertiary 

education to be 

raised from 

current 70 

percent to 100 

percent. 

- The ratio of 

literate female to 

male for age 

group 20-24 to 

be raised to 100 

percent from the 

current 86 

percent. 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 5 

training centtres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

 

3. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

 

4. Providing Working 

Capital Modernization 

of Handloom with a 

view to Development 

of Scio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

888.00 

 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

1580.00 

 

1.  Handloom 

Products 

Diversification

. 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

471.00 
 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

1. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

2. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

3. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

 Year 2016-17  

No. of trainees 

(male): 250 

No. of trainees 

(female): 150 

No. of training 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma in textile 

engineer: 80 

No. of Loanee (total): 

1373 

No. of Loanee 

(female): 70 

 

Year 2017-18  

No. of trainees 

(male): 108 

No. of trainees 

(female): 391 

No. of training 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma textile 

engineer: 84 

No. of Loanee (total): 

1039 

No. of Loanee 

(female): 164 

 

Year 2018-19  

No. of trainees 

(male): 108 

No. of trainees 

(female): 391 
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SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

chittagong hill 

tracts 

No. of training 

centres/ institute:4 

No. of passed 

Diploma textile 

engineer: 70 

No. of Loanee (total): 

930 

No. of Loanee 

(female): 214 

6.3 By 2030, 

improve water 

quality by 

reducing 

pollution, 

eliminating 

dumping and 

minimizing 

release of 

hazardous 

chemicals and 

materials, 

halving the 

proportion of 

untreated 

waste water and 

substantially 

increasing 

recycling and 

safe 

reuse globally 

 

6.3.1 

Proportion of 

wastewater 

safely treated 

Lead: 

LGD 

Co-

Lead: 

MoEF 

MoF; 

MoFA; 

MoInd; 

MoS; 

MoTJ; 

MoWR 

s) Water and 

Sanitation 

- Safe drinking 

water to be made 

available for all 

urban 

population. 

-Safe drinking 

water to be made 

available for all 

rural population. 

-E.T.P used to 

treat waste water 

that is produced 

as a by product 

of textile 

industrial 

activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive 

areas. 

2. Establishment of 

Sheikh Hasina 

Tant Palli (1st 

Phase) 

3. Establishment of  

Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, 

Jamalpur (1st 

Phase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888.00 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

7220.00 

1.  

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 

 

1. Establishment of  

more service 

centres in loom 

intensive areas. 

 Year 2015-16  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

 

Year 2016-17  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

 

Year 2017-18  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

Year 2018-19  
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On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 
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2030)viii 
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(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

 

 

 

 

8.2 Achieve 

higher levels of 

economic 

productivity 

through 

diversification, 

technological 

upgrading and 

innovation, 

including through 

a focus on high-

value added  

 

8.2.1 Annual 

growth rate 

of real 

GDP per 

employed 

person 

Lead: 

MoC; 

Co-

Lead: 

MoInd; 

Co-

Lead: 

MoA; 

BFID 

(BB); 

ICTD; 

MoE; 

MoEWOE

; 

MoFL; 

MoLE; 

MoST; 

MoTJ; 

SID 

a) Income and 

poverty 

- Attaining 

average real 

GDP growth of 

7.4% per year 

over the plan 

period. 

- Reduction in 

the head-count 

poverty ratio by 

6.2 percentage 

point. 

-Reduction in 

extreme poverty 

by about 4.0 

percentage point. 

-Creating good 

jobs for the large 

pool of under-

employed and 

new labor force 

entrants by 

increasing the 

share of 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

2. Establishment of 5 

training centtres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

3. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

4. Reviving The 

Technology of Muslin 

Yarn And Muslin 

Fabrics, The Golden 

Heritage of 

Bangladesh (1st phase) 

5. Modernization and 

Infrastructural 

Expansion of 

888.00 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

1. Handloom 

Products 

Diversification 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

 

471.00 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

1. Establishment of 

Warehouse for the 

Handloom Product 

 

2. Establishment of 

more services 

centres. 

 

3.. Establishment 

of Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

for the handloom 

products. 

 

4.. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

5. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

 Handloom 

Production: 

Year 2016-17  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):16.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.20 

iii. Country of origin 

certificate given: 317 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar):799.14 

(source: EPB) 

Year 2017-18  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):17.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 



 

64 

 

SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

employment in 

the 

manufacturing 

sector form 15 

percent to 20 

percent. 

Bangladesh Handloom 

Education and 

Training Institute 

6. Providing Working 

Capital Modernization 

of Handloom with a 

view to Development 

of Socio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

7. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

1580.00 

 

 

 

 

 

7220.00 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

muslin fabrics  

 

6. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

7. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.29 

iii. Country of origin 

certificate given: 370 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar):878.68 

(source: EPB) 

Year 2018-19 

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand 

KG):34.918 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):4.21 

iii. Country of origin 

certificate given: 390 

 

9.2 Promote 

inclusive and 

sustainable 

industrialization 

and, by 2030, 

significantly 

raise industry’s 

share of 

employment and 

gross 

domestic 

product, in line 

with 

national 

circumstances, 

9.2.1 

Manufacturin

g value 

added as a 

proportion of 

GDP 

and per 

capita 

Lead: 

MoInd 

BFID 

(BB); FD; 

GED; 

ICTD; 

MoC; 

MoTJ; 

SID 

b) Sector 

Development 

- Increase the 

contribution of 

the 

manufacturing 

sector to 21% of 

GDP by FY20. 

-Substantial 

improvement of 

export to $54.1 

billion by FY20. 

-Achieving a 

Trade-GDP ratio 

of 50% by FY20. 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

2. Modernization and 

Infrastructural 

Expansion of 

Bangladesh 

Handloom Education 

and Training Institute 

3.Establishment of 5 

training centres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

888.00 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

 

 

1170.00 

 

 

1.  Handloom 

Products 

Diversification

. 

2. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

471.00 

 

 

1200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establishment of 

Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

for the handloom 

products. 

 

2. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

3. Cultivation of 

 Handloom 

Production: 

 

Year 2016-17  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):16.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.20 

iii. Country of origin 

certificate given: 317 
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SDG Targetsi Global 

Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

and 

double its share 

in least 

developed 

countries 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

4.Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

5. Providing Working 

Capital Modernization 

of Handloom with a 

view to Development 

of Scio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

6. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

2533.00 

 

 

1580.00 

 

 

 

 

 

7220.00 

development 

of socio-

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts. 

3. 

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

4. 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

5. 

Establishment 

of Training 

Centre for the 

Development 

of Hoshiary 

Industry at 

Govindaganj, 

Gaibandha. 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

100.00 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

 

4. Establishment of 

more basic  centres 

and training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

 

5. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 799.14 

(source: EPB) 

 

Year 2017-18  

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand KG):17.00 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):3.29 

iii. Country of origin 

certificate given: 370 

iv. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 878.68 

(source: EPB) 

Year 2018-19 

 i. amount of yarn 

providing pre 

weaving services 

(thousand 

KG):34.918 

ii. amount of 

Handloom fabrics 

providing post 

weaving services 

(crore meter):4.21 

iii. Country of origin 

certificate given: 390 

 

9.4 By 2030, 9.4 CO2 Co-  The growth 1. Establishment of 3 888.00 1.  1. Establishment of  Environmen Year 2016-17  
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Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

upgrade 

infrastructure and 

retrofit 

industries to 

make them 

sustainable, with 

increased 

resource-use 

efficiency and 

greater adoption 

of clean and 

environmentally 

sound 

technologies and 

industrial 

processes, with 

all countries 

taking action in 

accordance 

with their 

respective 

capabilities 

emission per 

unit of  value  

added. 

Lead 

MOTJ 

strategies of the 

7th FYP are 

broad-based 

enough to 

emphasize 

eradicating 

proverty as well 

as sustained 

economic 

growth while 

maintaining the 

healthy 

functionning the 

healthy 

functioning of 

the Earth's 

ecosystems 

 

 Incenti

vefor adoption of 

improved fuel 

use efficiency 

and energy 

conservation 

technology in 

industry; 

 Produc

e environment 

fridendly organic 

Bio-fertilizers, 

Bio-gas that will 

reduce fuel 

consumption, 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

 

3. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

 

7220.00 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

 

 

4500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

more service 

centres in loom 

intensive areas. 

t Court Act 

2010; Brick 

Manufactur

e and Brick 

Kiln 

Installation 

Act in 2013; 

 

 

 

 

 

9.4.1 CO2 

emission 

per unit of  

value  

added. 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

Year 2017-18  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

Year 2018-19  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  
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Indicators for 

SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

increase sugar 

cane production 

and also consider 

using molasses to 

produce 

alcohol/spirit. 

 DoE 

should have 

strong role as 

National 

Designated Entity 

(NDE) of 

International 

Climate 

Technology 

Centre and 

Network (CTCN) 

in order to 

facilitate transfer 

of climate and 

environment 

friendly 

technologies and 

know how to 

Bangladesh 

through CTCN. 

 Special 

emplasis should 

be given for 

extension 

services to 

disseminate 

newly developed 
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SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

technologies and 

building 

materials which 

will be 

agriculture and 

environment 

friendly, disaster 

resillient and 

affordable. 

 Resear

ch and develop 

ent for innovation 

of environment 

friendly 

sustainable 

technology for 

the econoically 

constrained 

communites. 

 Harnes

sing technology 

and innovation to 

fast track 

development. 

 The 

productivity of 

both labour and 

capital can be 

raised through 

adoption of better 

technology and 

efficiency 

improvements. 
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SDG 

Targetsii 

Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

 Develo

pment women 

friendly 

technology and 

business 

environment. 

 

 

12.4 By 2020, 

achieve the 

environmentally 

sound 

management of 

chemicals and all 

wastes 

throughout their 

life cycle, 

in accordance 

with agreed 

international 

frameworks, and 

significantly 

reduce their 

release 

to air, water and 

soil in order to 

minimize their 

adverse impacts 

on 

human health and 

the environment  

12.4.1 

Number of 

parties to 

international 

multilateral 

environmenta

l agreements 

on 

hazardous 

waste, and 

other 

chemicals 

that meet 

their 

commitments 

and 

obligations in 

transmitting 

information 

as 

required by 

each relevant 

agreement 

Lead: 

MoEF 

LGD; 

MoA; 

MoHFW; 

MoInd; 

MoTJ 

i) Environmental 

Sustainability 

-Increase 

productive forest 

coverage to 20 

percent. 

- Improve air 

quality in Dhaka 

and other large 

cities and enact 

Clean Air Act. 

-E.T.P used to 

treat waste water 

that is produced 

as a by product 

of textile 

industrial 

activities.                                                                               

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

 

2. Establishment of 

Tant Palli (1st Phase) 

 

3. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

888.00 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

7220.00 

1. 

Development 

of Marketing 

and production 

System of the 

Traditional 

Tangail Saree. 

 

 

4500.00 

  Year 2016-17  

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (since no ETP is 

setup)  

ETP: 0 

Year 2017-18 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

Year 2018-19 

wastes water 

treatment (liter): 80.3 

million (capacity) 

wastes water treated 

0% (The operation 

ETP is not started 
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SDG 
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Lead/Co

-Lead 

Ministri

es/ 

Division
iii 

Associate 

Ministries/ 

Divisionsiv 

7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions/Projects 

beyond 7th FYP 

Period (2021-

2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

yet)  

No. of ETP setup-2.  

 

 

17.11 

Significantly 

increase 

the exports of 

developing 

countries, in 

particular with a 

view to doubling 

the least 

developed 

countries’ share 

of 

global exports by 

2020 

17.11.1 

Developing 

countries’ 

and least 

developed 

countries’ 

share of 

global 

exports 

Lead: 

MoC 

Co-

Lead: 

MoFA 

BFID 

(BB); 

IRD; 

MoTJ 

b) Sector 

Development 

- Increase the 

contribution of 

the 

manufacturing 

sector to 21% of 

GDP by FY20. 

-Substantial 

improvement of 

export to $54.1 

billion by FY20. 

-Achieving a 

Trade-GDP ratio 

of 50% by FY20. 

 

1. Establishment of 3 

handloom service 

centres in different 

loom intensive areas. 

2. Establishment of 5 

training centtres in 5 

basic centres, 1 

fashion design 

institute and 2 market 

promotion centres of 

Bangladesh 

Handloom Board 

3. Establishment of 

Sheikh Hasina Tant 

Palli (1st Phase) 

4. Reviving The 

Technology of Muslin 

Yarn And Muslin 

Fabrics, The Golden 

Heritage of 

Bangladesh (1st phase) 

5. Modernization and 

Infrastructural 

Expansion of 

Bangladesh Handloom 

Education and 

Training Institute 

 

888.00 

 

 

 

1170.00 

 

 

 

 

 

 

2533.00 

 

 

121.00 

 

 

 

 

 

601.50 

 

 

 

 

1580.00 

 

 

1. Handloom 

Products 

Diversification 

 

2.  

Establishment 

of Display 

cum Sales 

Centre, Design 

Centre, and 

fashion design 

institute for 

the 

Development 

of Jamdani 

Industry. 

 

3. 

Establishment 

of training 

centre, display 

cum sale 

centre, 

disbursement 

of microcredit 

programme for 

the 

development 

of socio-

 

471.00 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200.00 

1. Establishment of 

Permanent Tant 

Mela to provide 

Institutional 

Marketing facilities 

for the handloom 

products. 

 

2. Introduce 

Diploma course in 

the Sylhet, Rangpur 

and Bera (Pabna) 

training centres. 

 

3. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

4.  Establishment 

of more basic  

centres and training 

centres to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

5. Introduce 

Diploma course in 

the training centres 

 Value of exported 

Handloom products: 

Year 2016-17   

i. Country of origin 

certificate given: 317 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 799.14 

(source: EPB) 

 

Year 2017-18  

i. Country of origin 

certificate given: 370 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar): 878.68 

(source: EPB) 

 

Year 2018-19  

i. Country of origin 

certificate given: 390 

ii. Value of exported 

home textile (million 

Dollar) 
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Ministri
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Division
iii 

Associate 
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7th FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 
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Indicatorsv 

On-going Project/Programme to 

achieve 7th FYP Goals/Targetsvi 
Requirement of New 

Project/Programme up to 
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Actions/Projects 

beyond 7th FYP 
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2030)viii 

Policy/Strat

ey if needed 

(in relation 

with 

column8)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

6. Providing Working 

Capital Modernization 

of Handloom with a 

view to Development 

of Socio-economic 

Conditions of 

Handloom Weavers. 

7. Sheikh Hasina 

Nakshi Palli, Jamalpur 

(1st Phase) 

 

 

 

 

 

7220.00 

economic 

condition of  

tribal 

handloom 

weavers in 

chittagong hill 

tracts 

of Bangladesh 

Handloom Board. 

 

 



                                                                                                                                                        সারণি-৯ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের মদে ২০২০-২১ অর্ েবছদরর বাণষ েক কম েসম্পােন চুণি (APA) অনুযায়ী বেব্রুয়াণর, ২০২১ পয েন্ত অর্েন প্রণতদবেন 
 

কায েক্রম কম েসম্পােন সূচক একক কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০২০-২১) 

বেব্রুয়াণর, ২০২১ 

পয েন্ত অর্েন 

অর্েন হওয়ার 

কর্া 

অর্েদনর হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন সহায়তা [১.১.১] বয়নপূব ে সহায়তা প্রোদনর মােদম 

উৎপাণেত সুতার পণরমাি 
বকণর্ ৩.০০ ২২০০০ 27708 66.67% 125.95% 

[১.১.২] বয়দনাত্তর সহায়তা প্রোদনর 

মােদম উৎপাণেত তাঁত বদস্ত্রর পণরমাি 
বকাটি ণমটার ১০.০০ ৪.০০ 2.27 66.67% 56.66% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋি ণবতরি ও আোয় [১.২.১] ঋিপ্রাপ্ত সুণবধাদ াগী পুরুষ 

সংখ্যা 

২.০০ ৮৫০ - 

66.67% 

- 

নারী ১.০০ ২০০ - - 

বমাট ৩.০০ ১০৫০ 83 7.90% 

[১.২.২] আোয়কৃত ঋি লক্ষ্ টাকায় ৮.০০ ২৮০.০০ 145.35 66.67% 51.91% 

[২.১] কাণরগণর ণশক্ষ্া (বস্ত্র   

        প্রদকৌশল/প্রযুণি) 

[২.১.১] উত্তীি ে ণডদলামা-ইন-বটক্সটাইল 

ণডণি ণশক্ষ্ার্ী 
সংখ্যা ৬.০০ ৭০ - 66.67% 

- 

 

[২.২] ণনব োণচত তাঁণতদের  

        প্রণশক্ষ্ি 

[২.২.১] প্রণশক্ষ্িপ্রাপ্ত তাঁণত পুরুষ 

সংখ্যা 

৫.০০ - - 

66.67% 

- 

নারী ৮.০০ - - - 

বমাট 
১৩.০০ 

400 

 
- - 

[৩.১] তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাণন সনে   

        প্রোন 
[৩.১.১] ণনষ্পণত্তকৃত আদবেন % ৮.০০ ১০০% 

 

- 

 

66.67% - 

[৩.২] বেক বহাল্ডারদের সাদর্ 

স ার মােদম বস্ত্র ব্যবসার 

সহদযাণগতা 

[৩.২.১] বেক বহাল্ডারদের সাদর্ স া সংখ্যা ৫.০০ 15 01  66.67% 6.67% 

[৩.৩] বার্ার সম্প্রসারদি  

         সহায়তা 

[৩.৩.১] তাঁত         আদয়ার্ন  সংখ্যা ৩.০০ ০৭ - 66.67% - 

[৩.৩.২] রপ্তাণনকারকদের সাদর্ মত  

            ণবণনময় স া 
সংখ্যা ৩.০০ ০৫ 1 66.67% 20% 

[৪.১]              

        / উপদকন্দ্র চালুকরি 

[৪.১.১] চালুকৃত                   

                  /উপদকন্দ্র সংখ্যা ২.০০ ৪ - 66.67% - 

[৪.২]                  

                     

[৪.২.১]           এ          

                 /      
      ২.০০ ১ - 66.67% - 

৭২   



 
                                                                                                                                           সারণি-৯ চলমান 

 

কায েক্রম কম েসম্পােন সূচক একক কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০২০-২১) 

বেব্রুয়াণর, ২০২১ 

পয েন্ত অর্েন 

অর্েন হওয়ার 

কর্া 

অর্েদনর হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

[৫.১] কায েকরী প্রার্ণমক তাঁণত 

সণমণত অণডটকরি 
[৫.১.১] অণডটকৃত প্রার্ণমক তাঁণত সণমণত সংখ্যা ৩.০০ 255 103 66.67% 40.39% 

[৫.২]         

                    

[৫.২.১]               

 
সংখ্যা ২.০০ 10 03 66.67% 30% 

[৫.৩]         

                  
[৫.৩.১]                সংখ্যা ২.০০ 05 02 66.67% 40% 

[৫.৪]              

            
[৫.৪.১]                         তাণরখ ১.০০ 

       

২০১৯ 
- 66.67% - 

[৫.৫]                 

                      

                       

                       । 

 

[৫.৫.১]               সংখ্যা ১.০০ ৪ - 66.67% - 

[৫.৬]         এ          

 -                          

            

[৫.৬.১]                   সংখ্যা ১.০০ ১২ - 66.67% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৩ 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের 2020-21 অে েবছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (বেব্রুয়াসর, ২০২১ পর্ েন্ত)       প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.১ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

আড়াইোর্ার বান্দরবান বাঞ্ছারার্পুর ভাঙ্গা সচসররবন্দর কক্সবার্ার বোোর ব ৌরনেী বোর্না র্দশার 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - 

[১.১.২] আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - 

[১.২] গ্রুপ 

 ঠন 
[১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরুসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১৫ ২০ ২০ ১০ ৪০ ২০ 

অর্েন - - - - - - - - - - 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ৩০ ৪০ ৪০ ২০ ৮০ ৪০ 

অর্েন - - - - - - - - - - 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭.৪০ ৪.৪০ ৪.০০ ২.০০ ৪.৫০ ৩.৫০ ৩.০০ ১.৪০ ৬.০০ ২.৮০ 

অর্েন - 7.20 - - - - - - - - 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] আোয়কৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ৩.২০ ১০.০০ ০.৩০ ১২.০০ ৩.৫০ 

অর্েন - 0.93 - - - - - - - - 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪ ৮ ৪ ৪ ৪ ৮ ৬ ১০ ৮ 

অর্েন - - - - - - - - - - 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের ২০২০-২১ অে েবছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (বেব্রুয়াসর, ২০২১ পর্ েন্ত)       প্রসতদবেন 
 

সারসি- ১০.২ 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

কাোলু কাসল ঞ্জ কাসলোতী কর্ল ঞ্জ খুলনা কুসিয়া সর্রপুর র্য়র্নসসাংে নরসসাংেী পটুয়াখালী রার্শােী 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ১ ২ ২ ১ ৪ ১ ২ ৪ ২ ২ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[১.১.২] 

আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ১ ২ ২ ১ ৪ ১ ২ ৪ ২ ২ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[১.২] গ্রুপ 

 ঠন 
[১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ২ ১ ১   ১ ১ ২ ১ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরুসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ১০ ৪০ ১০ ১০ ৩৫ ১০ ১০ ৫০ ১০ ২৫ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ২০ ২০ ২০ ২০ ৭০ ২০ ২০ ১০০ ২০ ৫০ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪.০০ ২.০০ ৬.০০ ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ২.০০ ২.০০ ১০.০০ ২.০০ ৪.০০ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] 

আোয়কৃত ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০০ ১.৪০ ১৩.০০ ৪.০০ ৪.২০ ১২.০০ ২.০০ ৬.০০ ২২.০০ ৪.০০ ৬.০০ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] 

অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১২ ২ ৫ ৪ ৪ ১৫ ৫ ১২ ২০ ৬ ৯ 

অর্েন - - - - - - - - - - - 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের 2020-21 অে েবছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (বেব্রুয়াসর, ২০২১   পর্ েন্ত)       প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৩ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

ববসসক বসন্টার 

রাাং ার্াটি রূপ ঞ্জ সাঁসেয়া সাতক্ষ্ীরা শাের্ােপুর শশলকুপা সসরার্ ঞ্জ টাঙ্গাইল উল্লাপাড়া রাংপুর                         

 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওয়াড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৩ ৩ ১ ২ ২ ৩ ২ ১ ১ ২ ১ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 

[১.১.২] আদয়াসর্ত 

র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৩ ৩ ১ ২ ২ ৩ ২ ১ ১ ২ ১ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 

[১.২] গ্রুপ  ঠন [১.২.১]  ঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 
লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ১   ৩ ২ ৩ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 

  [১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ৬০ ১০০ ১০ ৯৫ ৬৫ ৪০ ৯৫ ২০ ১৫ ৫০ ২০ ১৫ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ১২০ ২০০ ২০ ১৯০ ১৩০ ৮০ ১৯০ ৪০ ৩০ ১০০ ৪০ ৩০ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 

[১.৪] ঋি 

সবতরিকরি 

[১.৪.১] সবতরিকৃত 

ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪.০০ ১০.০০ ১২.০০ ২.০০ ১৬.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ৩.০০ ১.৫০ ১৫.০০ ৫.০০ ১.৫০ 

অর্েন 7.20 - - - - - - - - - - - - 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোয় করা 

[২.১.১] আোয়কৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬.০০ ২৪.০০ ২৪.০০ ১.৪০ ২৩.০০ ১১.০০ ১৫.০০ ১৭.০০ ৫.০০ ১.০০ ১২.০০ ২.০০ ১.০০ 

অর্েন 1.16 - - - - - - - - - - 6.30 - 

[৩.১] তাঁসত 

সসর্সত 

অসডটকরি 

[৩.১.১] অসডটকৃত 

প্রােসর্ক তাঁসত 

সসর্সত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৬ ২৪ ৪ ১৫ ৮ ২০ ৬ ৪ ১ ৬ ২ ১ 

অর্েন - - - - - - - - - - - - - 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে প্রসশক্ষ্ি বকন্দ্রসমূদের  2020-21 অে েবছদর সম্পাসেত বাসষ েক 

কর্ েসম্পােন চুসির (বেব্রুয়াসর, ২০২১ পর্ েন্ত)       প্রসতদবেন 

 

 সারসি- ১০.৪ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

নরসসাংেী রাংপুর সসদলট ববড়া, পাবনা 

[২.১] কাসর সর 

সশক্ষ্া (বস্ত্র 

প্রদকৌশল/প্রযুসি) 

[২.১.১] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসি সশক্ষ্ােী 

সাংখ্যা 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ -- -- -- 

অর্েন 81 -- -- -- 

[২.১.২] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসিপ্রাপ্তদের 

মূল্যায়ন 

সাংখ্যা 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ -- -- -- 

অর্েন -- -- -- -- 

[২.১.৩] সডদলার্া-

ইন-বটক্সটাইল 

সডসিপ্রাপ্তদের 

ডাটাদবর্ প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষ্ি 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ -- -- -- 

অর্েন -- -- -- -- 

[২.২] সনব োসচত 

তাঁসতদের 

প্রসশক্ষ্ি 

[২.২.১] 

প্রসশক্ষ্িপ্রাপ্ত  

তাঁসত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা 140 100 60 100 

অর্েন -- -- -- -- 

[২.২.২] 

প্রসশক্ষ্িােীর 

মূল্যায়ন পরীক্ষ্া 

িেি 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা 140 100 60 100 

অর্েন -- -- -- -- 

[২.২.৪] 

প্রসশক্ষ্িপ্রাপ্তদের 

ডাটাদবর্ প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষ্ি 

সাংখ্যা 
লক্ষ্যর্াত্রা 140 100 60 100 

অর্েন -- -- -- -- 

[২.২.৫] তাঁত 

 দবষিা 

প্রসতদবেন 

সাংখ্যা লক্ষ্যর্াত্রা ০৪ -- -- -- 

অর্েন -- -- -- -- 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে বস্ত্র প্রসক্রয়াকরি বকন্দ্র (সসসপসস), র্াধবেী, নরসসাংেী’র  2020-21 অে েবছদর 

সম্পাসেত বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির  (বেব্রুয়াসর, ২০২১ পর্ েন্ত)       প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১০.৫ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 
অর্েন 

[১.১] তাঁত বস্ত্র 

উৎপােদন সোয়তা 

 

[১.১.১] সসনসর্াং বসবা প্রোন লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 10.00 

অর্েন 32.24 

[১.১.২] সর্ ার  ওয়াসশাং এন্ড 

ডাইাং বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 100.00 

অর্েন 71.30 

[১.১.৩] বর্ট  ওয়াসশাং এন্ড 

ডাইাং বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 0.75 

অর্েন 0.77 

[১.১.৪] োইদরা-এক্সট্রাসটাং 

বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 90.00 

অর্েন 63.37 

[১.১.৫] সপ্রসন্টাং বসবা প্রোন লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 3.50 

অর্েন 3.72 

[১.১.৬] বেন্টাসরাং/ সেসনসশাং 

বসবা প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 110.00 

অর্েন 17.40 

[১.১.৭] কযাদলন্ডাসরাং বসবা 

প্রোন 
লক্ষ্ সর্টার 

লক্ষ্যর্াত্রা 45.00 

অর্েন 37.93 

[১.১.৮] বেকদোল্ডারদের 

সাদে র্তসবসনর্য় সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা 04 

অর্েন - 

[১.১.৯] প্রচার-প্রচারিা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা 05 

অর্েন - 
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বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের র্াঠ পর্ োদয়র ০২ টি চালু সাসভ েসসাং বকদন্দ্রর ২০2০-21 অে েবছদর বয়নপূব ে বসবার র্াধ্যদর্ তাঁত বস্ত্র 

উৎপােদন সোয়তাকরি সাংক্রান্ত কার্ েসম্পােন সূচদকর (বেব্রুয়াসর, ২০২১ পর্ েন্ত) অি সত প্রসতদবেন 

 

          সারসি- ১০.৬ 

তাঁত বস্ত্র উৎপােদন বয়নপূব ে বসবাাঃ 

 

বকদন্দ্রর নার্ কার্ েক্রর্ কর্ েসম্পােন সূচক একক লক্ষ্যর্াত্রা 

(২০20-21) 

২০20-21 অে েবছদর অর্েন  

(বেব্রুয়াসর ২০২১ পর্ েন্ত)  

২০20-21 অে েবছদর অর্েদনর  োর  

(বেব্রুয়াসর ২০২১ পর্ েন্ত) 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৭ ৮ 

(১) টিএেসস-শাের্ােপুর,   

     সসরার্ ঞ্জ 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন 

সোয়তা 

[১.১.১] বয়নপূব ে বসবা (টুইসোং) 

এর র্াধ্যদর্ উৎপাসেত সুতার 

পসরর্াি বকসর্ 
 

5031 
 

(২) এসএেসস-কুর্ারখালী,  

     কুসিয়া 

১.১ তাঁত বস্ত্র উৎপােদন 

সোয়তা 

[১.১.১] বয়নপূব ে বসবা (টুইসোং) 

এর র্াধ্যদর্ উৎপাসেত সুতার 

পসরর্াি 
বকসর্  22677  
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       সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)                                     - ১১ 

 প্রতিশ্রুি সেবা েমূহ   

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   

   

                       

       

        

                                 

          

        

              

             

 

                                            

                                       

      

ঊ                    

            / 

               

                    

      

১ হস্তচাতিি িাঁতি উৎপাতদি 

পণ্য োমগ্রী তবতদতে রপ্তাতনর 

িতযে কাতি অব অতরতিন 

েনদপত্র প্রদান। 

েতব বাচ্চ ৭২ ঘন্টা আতবদন পতত্রর োতে 

তনতনাক্ত কাগিপত্র িমা 

তদতি হয়ঃ 

(১) তবডতিউতপএমতবএ-এর 

সুপাতরে পতত্রর মূিকতপ; 

(২) ক্রয়াতদে/এিতে এর 

ফত াকতপ (েংতিষ্ট ব্াংক 

কম বকিবা কর্তবক েিোতয়ি); 

(৩) ইনভতয়ে এর মূিকতপ; 

(৪) EXP FORM এর 

ফত াকতপ; 

(৫) নমুনা কাপড় 

(Swatche(s); 

 ৬                  

             ; 

(৭) রপ্তাতন পণ্য হস্তচাতিি 

িাঁতি উৎপাতদি মতম ব 

সঘাষণা পত্র; 

মাতকবটং োখা কাতি অব অতরতিন 

েনদপতত্রর িন্য 

তনর্ বাতরি  তফ  ১৫০০/- 

(এক হািার      ) 

 াকা নগদ 

পতরতোর্ত াগ্য। 

 

নামঃ িনাব রিন চন্দ্র োহা 

পদতবঃ উপ-মহাব্বস্থাপক (মাতকবটং) 

সফানঃ৮১৮৯৩৪৪ 

ই-সমইিঃ dgm.scr@bhb.gov.bd 

 

 

 

২ সদেীয় ও আন্তিবাতিক সমিা/ 

প্রদে বনীতি অংেগ্রহতণর িতযে 

বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর 

তনবতিি িাঁতি েতমতিেমূতহর 

েদস্যবৃন্দতক োতব বক েহায়িা 

প্রদান । 

েতব বাচ্চ ৪৮ ঘন্টা -- মাতকবটং োখা         

 

৩ িাঁতিতদর িন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কা বক্রম 

১. িাঁতির তনক  

সেতক ঋণ 

আতবদনপত্র 

প্রাতপ্তর ১৫ 

(পতনর) তদতনর 

ক) ঋতণর আতবদনপতত্রর 

োতে তনতনাক্ত কাগিপত্র 

িমা তদতি হয় : 

১. গ্রুপ স্বীকৃতি পতত্রর কতপ; 

২. িািীয় পতরচয় পতত্রর 

         

 

নামঃ িনাব              

পদতবঃ মহাব্বস্থাপক        )  

সফানঃ ৫৮১৫৩৪৯৪ 

         ০১৮১৯৮৫০৬৬১ 

 

 

mailto:dgm.scr@bhb.gov.bd
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মতে কা বক্রম 

েম্পাদন কতর 

 ঋণ প্রদান; 

 

২. ঋণ গ্রতহিাতক 

সকান প বাতয়ই 

প্রর্ান কা বািতয় 

আোর প্রতয়ািন 

হয় না। 

ফত াকতপ; 

৩. ৩ (তিন) কতপ পােতপা ব 

োইতির  ছতব।  

 

খ) ঋণ আতবদনপত্র েংক্রান্ত  

   কাগিপত্র সবতেক সেন্টার 

হতি েরবরাহ করা হয়।  

 

ই-সমইিঃ lemonbsrti@yahoo.com 
[ ১. ঋণ আতবদনপত্র প্রতক্রয়াকরণ, ঋণ  তবিরণ ও 

আদাতয়র সযতত্র সবতেক সেন্টাতরর তিয়াতিাঁ অতফোর ও 

তফল্ড  পারভাইিারগণ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত; 

 

২. সবতেক সেন্টার হতি প্রাপ্ত ঋণ    

আতবদনপত্র সবাতড বর েতমতি, ঋণ ও আদায় (এেতেআর) 

অনুতবভাগ কর্তবক   াচাই-বাছাই কতর অনুতমাদতনর িন্য      

উপস্থাপন; 

 

৩. েতমতি ও বািারিািকরণ তবভাগ  হতি ঋতণর 

আতবদনপত্র উপস্থাপন করা হতি বাংিাতদে িাঁি 

সবাতড বর সচয়ারম্যান কর্তবক অনুতমাদন। ] 

৪ প্রতেযণ ও একাতডতমক কা বক্রমঃ 

 (১)  প্রতেযণ কা বক্রমঃ 

(ক) বুণন ও বািারিািকরণ 

(খ) এেএ িাঁতি বয়ন 

(গ) ডতবও িোকাড ব িাঁতি বয়ন 

(ঘ) সুিা রংকরণ 

(ঙ) িক ও বাটক তপ্রতন্টং 

(চ)  াই এন্ড ডাই 

(ছ) স্ক্রীন তপ্রতন্টং 

(ি) ব্য় তনরুপন ও 

বািারিািকরণ 

ঝ) সুিা রংকরণ ও বুণন 

ঞ) স ক্স াইি তপ্রতন্টং 

আতবদন প্রাতপ্তর 

পর ০১ মাে। 

বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর 

আওিার্ীন নরতেংদী, 

তেতি  ও রংপুর প্রতেযণ 

সকন্দ্র এবং সবড়া, পাবনায় 

প্রতেযণ উপতকন্দ্রেমূতহ 

ন্যেনিম ১৮ বছর বয়তের 

িাঁতি এবং িাঁতি পতরবাতরর 

েদস্য (পুরুষ ও মতহিা), 

 াতদর ন্যেনিম তেযাগি 

স াগ্যিা ৮ম সেতণ পাে 

িারা বািাঁতবার সবতেক 

সেন্টারেমূতহর মােতম 

আতবদন করতি পারতবন। 

 প্রতেযতণর িন্য সকান 

তফ গ্রহণ করা হয় না। 

উপরন্ত প্রতেযণােীতদর 

প্রতি কা বতদবতে 

২৪০.০০  াকা হাতর 

প্রতেযণভািা প্রদান করা 

হয়। 

বাংিাতদে িাঁি তেযা প্রতেযণ ইনতিটউ , নরতেংদী। 

নামঃ িনাব সমাঃ মতিয়ার রহমান 

পদতবঃ অেয  

সফান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইিঃ ০১৯৯২৪৩৭৮১৩ 

ই-সমইি-

matiar.rahman.bheti@gmail.com 

 

িাঁি প্রতেযণ সকন্দ্র, তেতি  

নামঃ িনাব প্রতিভা মজুমদার 

পদতবঃ প্রতেযক 

সমাবাইিঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ 

 

িাঁি প্রতেযণ সকন্দ্র, রংপুর 

নামঃ তনিীমা েরকার 

পদতবঃ প্রতেযক 

সমাবাইিঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ 

 

 

 

mailto:lemonbsrti@yahoo.com
mailto:ই-মেইল-matiar.rahman.bheti@gmail.com
mailto:ই-মেইল-matiar.rahman.bheti@gmail.com
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িাঁি প্রতেযণ উপতকন্দ্র, পাবনা। 

নামঃ সমা: আোদুি ইেিাম 

পদতবঃ প্রতেযক, 

সফান নং-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

সমাবাইিঃ 01734988794 

 

 (২)  একাতডতমক কা বক্রমঃ 

(ক) ০৪ বছর সময়াদী 

তডতলামা-ইন-স ক্স াইি 

ইতিতনয়াতরং। আেন েংখ্যা-

৮০ (   )। 

         

             

         ভতিব 

নীতিমািা 

অনু ায়ী প্রতি 

বছর জুিাই 

মাতে ছাত্র/ছাত্রী 

ভতিব করা হতয় 

োতক। 

আতবদতনর োতে ০২ কতপ 

পােতপা ব োইতির ছতব, 

একাতডতমক ট্রান্সতক্রপ্ট এবং 

সকা ার স্ব-পতয েনদ 

(প্রত ািে সযতত্র)েংযুক্ত 

কতর আতবদন করতি হয়। 

                   

       ৩৫০/-      

                     

EMO                

                      

            । 

                 

                      

বািাঁতবা কর্তবক          

হাতর সেতমষ্টারতভতিক 

               

ব্াংতকর        পতরতোর্ 

করতি হয়। 

 

নামঃ িনাব সমাঃ মতিয়ার রহমান 

পদতবঃ অেয  

                                 , 

       । 

সফান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইিঃ ০১৯৯২৪৩৭৮১৩ 

ই-সমইি-

matiar.rahman.bheti@gmail.com 

 

 

৫ বয়নপূব ব ও বয়তনাির সেবা প্রদানঃ 

তিগার সর্ািাই/রংকরণ 

(পতিতয়ষ্টার, ডাতয় ,সিান, 

তেনতেটক এবং অনুরূপ 

কাপতড়র িন্য) 

চািাতনর 

ক্রমানুোতর ০১ 

(  ) মাতের 

মতে। 

িাঁতিতদর তিতখি 

আতবদন/চাতহদা 

 প্রাতপ্তস্থানঃ বস্ত্র 

প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মার্বদী, 

নরতেংদী। 

 প্রতি গি ০.৭০  াকা 

এবং নগদ 

 

নামঃ েরীফ আি মাহমুদ 

পদতবঃ েহঃ মহাব্বস্থাপক (অতিঃ দাঃ) 

বস্ত্র প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মার্বদী, নরতেংদী 

সফানঃ 01914440700 

ই- সমইি- cpc.bhb@gmail.com 

 

  

তিগার সর্ািাই/রংকরণ ও 

সিন্টার তফতনতেং প্যাতকি 

োতভ বে (পতিতয়ষ্টার, ডাতয় , 

সিান, তেনতেটক এবং অনুরূপ 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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ঊ                    

            / 

               

                    

      

তিগার সর্ািাই/রংকরণ 

(পতিতয়ষ্টার আস্তকর, িের ও 

গরদ কাপতড়র িন্য) 

 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৮০  াকা 

এবং নগদ 

তিগার সর্ািাই/রংকরণ ও 

সিন্টার তফতনতেং প্যাতকি 

োতভ বে (পতিতয়ষ্টার আস্তর, 

িের ও গরদ কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৪৫  াকা 

এবং নগদ 

তিগার সর্ািাই/রংকরণ/ 

তিতচং/ পার-অক্সাইড (োদা ও 

অফতহায়াই  টতে, স্পান, 

পতিক ন এবং অনুরূপ 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

তিগার সর্ািাই/ 

রংকরণ/তিতচং/পার-অক্সাইড 

ও সিন্টার তফতনতেং প্যাতকি 

োতভ বে (োদা ও অফতহায়াই  

টতে, স্পান, পতিক ন এবং 

অনুরূপ কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৬৫  াকা 

এবং নগদ 

তিগার সর্ািাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড (কািাতরং 

টতে, স্পান, পতিক ন সুতি 

সমা া আস্তর, োট বং এবং 

অনুরূপ কাপতড়র িন্য) 

 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.১০  াকা 

এবং নগদ 

তিগার সর্ািাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড ও সিন্টার 

তফতনতেং প্যাতকি োতভ বে 

(কািাতরং টতে, স্পান, 

পতিক ন, সুতি সমা া আস্তর, 

োট বং  এবং অনুরূপ কাপতড়র 

িন্য) 

 

ঐ ঐ  প্রতি গি ২.১৫  াকা 

এবং নগদ 
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তিগার সর্ািাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড (সুতি 

২০×২০; ৩০×৩০; সমা া টুইি 

এবং অনুরূপ কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৭০  াকা 

এবং নগদ 

সি  সর্ািাই/রংকরণ 

(পতিতয়ষ্টার, ডাতয় ,সিান, 

আস্তর, গরদ, িের, তেনতেটক 

এবং অনুরূপ কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৩০  াকা 

এবং নগদ 

সি  সর্ািাই/রংকরণ ও 

সিন্টার তফতনতেং প্যাতকি 

োতভ বে (পতিতয়ষ্টার, 

ডাতয় ,সিান, আস্তর, গরদ, 

িের, তেনতেটক এবং অনুরূপ 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ২.১০  াকা 

এবং নগদ 

সি  সর্ািাই/রংকরণ (টতে, 

স্পান, সুতি পতিক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  কাপতড়র 

িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৯০  াকা 

এবং নগদ 

সি  সর্ািাই/রংকরণ ও 

সিন্টার তফতনতেং প্যাতকি 

োতভ বে ( টতে, স্পান, সুতি, 

পতিক ন এবং অনুরূপ মেম 

সমা া কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ২.৯০  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (পতিতয়ষ্টার, 

ডাতয় ,সিান, তেনতেটক এবং 

অনুরূপ কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (পতিতয়ষ্টার 

আস্তর, িের ও গরদ কাপতড়র 

িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৯০  াকা 

সিন্টার তফতনতেং (োদা ও 

অফতহায়াই  টতে, স্পান, 

পতিক ন এবং অনুরূপ 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৯৫  াকা 

এবং নগদ 
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সিন্টার তফতনতেং(কািাতরং 

টতে, স্পান, পতিক ন,সুতি 

সমা া আস্তর, োট বং  এবং 

অনুরূপ কাপতড়র িন্য)  

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.১০  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (৪৮ 

ইতিবহর এর উতবব টতে, 

স্পান, সুতি,পতিক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  কাপতড়র 

িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৬০  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (সুতি 

৩০×৩০কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (সুতি 

২০×২০; কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ২.৭০  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (সমা া টুইি 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ৩.১০  াকা 

এবং নগদ 

সিন্টার তফতনতেং (নী /সগতির 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ১.০০  াকা 

এবং নগদ 

কোতিন্ডার োতভ বে (েকি 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৩০  াকা 

এবং নগদ 

তেতিং োতভ বে (৪৮ ইতি বহর 

প বন্ত) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৫০  াকা 

এবং নগদ 

তেতিংোতভ বে (৪৮ ইতি বহর 

এর উতবব) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.৭৫  াকা 

এবং নগদ 

তপ্রতন্টং োতভ বে ( েকি 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ৩.০০  াকা 

এবং নগদ 

হাইতরা-এক্সট্রাতটং (েকি 

কাপতড়র িন্য) 

ঐ ঐ  প্রতি গি ০.০৭  াকা 

এবং নগদ 

৬ িাঁ   ও িাঁি েম্পতকব িথ্য 

প্রদান 

২০ (তবে) 

কা বতদবে 

প্রত ািে নয়          

 

নামঃ      গুিনাহার পারভীন 

পদতবঃ িনেংত াগ কম বকিবা 

সফানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 

 
 

 

mailto:pro@bhb.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরতোর্ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সবাতড বর োংগঠতনক কাঠাতমা অনুতমাদন, পদ সৃতষ্ট, 

পদ তবলুপ্ত, নতুন পদ অন্তর্ভ বক্তকরণ েংক্রান্ত । 

বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর 

প্রতবর্ানমািা ও েরকাতর তবতর্ 

তবর্াতনর আতিাতক  

প্রত ািে নয়         

 

প্রস্তাব পাওয়ার পর 

৩০ তদন 

 

 

নামঃ রািীব চন্দ্র দাে 

পদতবঃ েহকারী েতচব (েংস্থাপন)  

             ) 

সফানঃ 01912690232 

ই-সমইিঃ 

establishment.bhb@gmail.com 

 

২ সবাতড বর কম বকিবা ও কম বচারীতদর তনতয়াগতবতর্ প্রণয়ন, 

পতরবিবন, পতরবর্ বন ও েংতোর্তনর প্রস্তাব সপ্ররণ 

েংক্রান্ত  াবিীয় প্রোেতনক কা বাবিী।  

ঐ প্রত ািে নয়         

 

প্রস্তাব পাওয়ার পর 

৩০ তদন 

৩ সবাতড বর কম বকিবা ও কম বচারীতদর তনতয়াগ, পতদান্নতি 

প্রদান। 

ঐ প্রতবর্ানমািার 

তভতিতি 

        প্রস্তাব পাওয়ার পর 

৩০ তদন 

৪ েংেতদর স্থায়ী কতমট এবং প্রতনাির সপ্ররণ ঐ মন্ত্রণািতয়র তনতদ বতে         পতত্র উতিতখি 

েমতয়র মতে 

৫ মন্ত্রণািতয়র তবতভন্ন প্রতিতবদন সপ্ররণ ঐ মন্ত্রণািতয়র তনতদ বতে         পতত্র উতিতখি 

েমতয়র মতে 

৬ মাতেক, ত্রত্রমাতেক, বাতষ বক প্রতিতবদন সপ্ররণ ঐ মন্ত্রণািতয়র তনতদ বতে         পতত্র উতিতখি  

েমতয়র মতে 

৭ পষ বদ েভা, েমন্বয় েভা, মাঠ প বাতয়র স্থায়ী কতমটর 

েভার আতয়ািন ও কা বতববরণী প্রস্তুিকরণ 

ঐ প্রত ািে নয়         তনর্ বাতরি েমতয়র 

মতে 

৮ প্রচার ও তবজ্ঞাপন বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর োতব বক 

কা বক্রম েম্পতকবি তবষতয় 

গণমাদ্যতম প্রচার ও তবজ্ঞাপতনর 

িন্য সচয়ারম্যান মতহাদতয়র 

অনুতমাদতনক্রতম িনেংত াগ োখার 

মােতম তবতভন্ন তপ্রন্ট ও ইতিকট্রতনক্স 

তমতডয়ায় প্রকাে করা হয়। 

প্রত ািে নয় 
        ০৩ (তিন) 

কা বতদবে 

 

নামঃ সমাছাঃ গুিনাহার পারভীন 

পদতবঃ িনেংত াগ কম বকিবা 

সফানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 

৯ মানব েম্পদ উন্নয়নঃ িাঁতিতদরতক তবতভন্ন সট্রতড 

প্রতেযণ প্রদাতনর িন্য উন্নয়ন প্রকতের তডতপতপ 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

প্রত ািে নয় প্রত ািে নয় 
        

প্রত ািে নয় 

 

নামঃ সমাঃ আইয়ুব আিী 

পদতবঃ প্রর্ান (পতর     ও বাস্ত    ) 

সফানঃ ৯১১১০৪৭ 

       ০১৭১৮০২০৪৪৬ 

ই-সমইিঃ ayub.bhb@gmail.com 

  

১০ তবতভন্ন েম্প্রোরণমূিক সেবা প্রদান; স মন, বয়নপূব ব 

এবং বয়তনাির তবতভন্ন সেবা প্রদাতনর িতযে উন্নয়ন 

প্রকতের তডতপতপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

 

প্রত ািে নয় প্রত ািে নয় 
        

প্রত ািে নয় 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:pro@bhb.gov.bd
mailto:ayub.bhb@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরতোর্ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

১১ েরকাতরর তবতভন্ন স্বে, মে ও দীঘ ব সময়াদী 

পতরকেনার োতে েংগতি সরতখ িাঁি সবাতড বর তবতভন্ন 

পতরকেনা  ো দাতরদ্র তবতমাচন সকৌেিপত্র, 

পিবাতষ বক পতরকেনা ও সপ্রতযি পতরকেনা প্রণয়ন 

করা। 

প্রত ািে নয় প্রত ািে নয় 
        ১০ হতি ১৫ 

কা বতদবে 

 

১২ বাতষ বক উন্নয়ন কম বসূতচ/েংতোতর্ি বাতষ বক উন্নয়ন 

কম বসূতচর প্রস্তাব সপ্ররণ 

প্রত ািে নয় প্রত ািে নয় 
        

০৭ কা বতদবে 

১৩ সেবা/পণ্য োমগ্রী ক্রতয়র িতযে তপতপআর ২০০৮ 

অনু ায়ী েরােতর নগদ মূতল্য ক্রতয়র ব্বস্থা গ্রহণ। 

চাতহদা প্রাতপ্তর পর বািার  াচাই 

কতমট কর্তবক দর তনর্ বারণপূব বক  

ক্রয়করি: েরবরাতহর ব্বস্থা গ্রহণ। 

 

ক্রয় োখা 

নগদ মূতল্য/ কা বাতদে 

িাতরর সপ্রতযতি তবি 

প্রতক্রয়া করন। 

১০ তদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নামঃ                            

পদতবঃ               (ক্রয়) 

সমাবাঃ ০১৯৯৯৯৪২১৭১ 

১৪ তপতপআর ২০০৮ অনু ায়ী ২.০০ িয  াকা প বন্ত 

সেবা/পণ্য ক্রতয়র সযতত্র আরএফতকউ  পদ্ধতিতি প্রাপ্ত 

দরপত্রেমূতহর আতিাতক  ো ে কর্তবপতযর 

অনুতমাদন োতপতয প্রতয়ািনীয় ব্বস্থা গ্রহণ । 

সবাতড বর দাপ্ততরক কাতি ব্বহাতরর 

তনতমি েকি তবভাগ/োখার 

চাতহদাকৃি মািামাি ক্রতয়র িতযে 

তপতপআর অনু ায়ী  ওতয়ব োই  ও 

তবতভন্ন প্রতিষ্ঠাতনর সনাটে সবাতড ব 

তবজ্ঞতপ্ত িাতর করিঃ তবতভন্ন 

েরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সেতক 

দরপত্র আহ্বানপূব বক দরপত্র প্রস্তাব ও 

উন্মুক্ত করণ  কতমটর মােতম 

সখািা, তুিনামূিক প্রতিতবদন 

কা বপত্র  ত্রিরীপূব বক স ন্ডার মূল্যায়ন 

কতমটর  েভা আহ্বান করিঃ েভার 

তেদ্ধান্ত অনু ায়ী কা বাতদে প্রদাতনর 

মােতম  েরবরাহকৃি মািামাি 

সবাতড বর ভান্ডাতর িমা প্রদাতনর 

ব্বস্থা গ্রহণ। 

 

ক্রয় োখা 

কা বাতদে িাতর  ও 

দাতখিকৃি তবি 

প্রতক্রয়াকরতণর মােতম 

২১ সেতক ৩০ তদন 

১৫ তপতপআর, ২০০৮  অনু ায়ী ২.০০ িয  াকার অতর্ক 

সেবা/ পণ্য োমগ্রী ক্রতয়র সযতত্র পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত 

প্রকাতের ব্বস্থা গ্রহণ  এবং দরপত্র প্রাতপ্তর  পর 

সবাতড বর দাপ্ততরক কাতি ব্বহাতরর 

তনতমি েকি তবভাগ/োখার 

চাতহদাকৃি মািামাি ক্রতয়র িতযে 

ক্রয় োখা কা বাতদে িাতর  ও 

দাতখিকৃি তবি 

প্রতক্রয়াকরতণর মােতম 

৩০ সেতক ৪৫ তদন 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরতোর্ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

 ো ে কর্তবপতযর অনুতমাদন োতপতয প্রতয়ািনীয় 

ব্বস্থা গ্রহণ। 

তপতপআর এর আতিাতক ওতয়বোই  

ও পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত প্রকাতের পর 

উন্মুক্ত দরপত্র তহতেতব তনর্ বাতরি 

েমতয়র মতে প্রাপ্ত দরপত্রেমূহ 

দরপত্র প্রস্তাব  ও উন্মুক্তকরণ 

কতমটর মােতম সখািা, তুিনামূিক 

প্রতিতবদন কা বপত্র ত্রিরীপূব বক 

স ন্ডার মূল্যায়ন কতমটর েভা  

আহ্বানকরিঃ েভার তেদ্ধান্ত 

অনু ায়ী কা বাতদে প্রদাতনর মােতম 

েরবরাহকৃি মািামাি সবাতড বর 

ভান্ডাতর িমা প্রদাতনর ব্বস্থা গ্রহণ। 

১৬ সবাতড বর েংতেষ্ট তবভাতগর চাতহদার সপতযতি 

তপতপআর ২০০৮ অনু ায়ী আন্তিবাতিক স ন্ডার 

আহ্বাতনর ব্বস্থা গ্রহণ। 

সবাতড বর েংতিষ্ট তবভাতগর চাতহদার 

সপ্রতযতি তপতপআর অনু ায়ী ওতয়ব 

োই  ও পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্তর মােতম 

তবতভন্ন আন্তিবাতিক প্রতিষ্ঠান সেতক  

দরপত্র আহ্বানপূবকব তনর্ বাতরি 

েমতয়র মতে প্রাপ্ত দরপত্রেমূহ 

দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্তকরণ 

কতমটর মােতম সখািা, তুিনামূিক 

প্রতিতবদন ও কা বপত্র ত্রিরীপূব বক 

স ন্ডার মূল্যায়ন কতমটর েভা  

আহ্বানকরিঃ েভার তেদ্ধান্ত 

অনু ায়ী কা বাতদে প্রদাতনর মােতম 

েরবরাহকৃি মািামাি েংগ্রহকরিঃ 

সবাতড বর ভান্ডাতর িমা প্রদাতনর  

ব্বস্থা গ্রহণ। 

ক্রয় োখা 

কা বাতদে িাতর  ও 

দাতখিকৃি তবি 

প্রতক্রয়াকরতণর মােতম 

৪৫ সেতক ৬০ তদন 

১৭ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর প্রর্ান কা বািতয়র ০৫ 

(পাঁচ)ট তবভাগ ও এর আওিার্ীন মাঠ প বাতয়র 

সকন্দ্র/প্রতিষ্ঠানেমূতহর োতব বক কম বকাতন্ডর িথ্য 

েংগ্রহ কতর তননবতণ বি প্রতিতবদন প্রস্তুিকরণঃ  

(ক) মাতেক ব্বস্থাপনা িথ্য প্রতিতবদন; 

  

        

 নামঃ            

পদতবঃ প্রর্ান  (পতরবীযণ ও মূল্যায়ন) 

সফানঃ ৯১১১০৪৭ 

ই-সমইিঃ chief.me@bhb.gov.bd 

 

mailto:chief.me@bhb.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরতোর্ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

(খ) বাতষ বক ব্বস্থাপনা িথ্য প্রতিতবদন।   

১৮ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর উৎপাদন েংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠানেমূতহর উৎপাদন এবং প্রতেযতণর উপর 

তভতি কতর ‘‘পারফরতমন্স উপাি’’ মাতেক তভতিতি 

প্রণয়ণকরণ। 

 

  

        

 

১৯ বাংিাতদে িাঁি সবাড ব কর্তবক বাস্তবাতয়ি “িাঁতিতদর 

িন্য ক্ষুদ্রঋণ কম বসূতচ’’ এর আওিায় মাঠ প বাতয়র 

৩৫ ট সবতেক সেন্টাতরর মােতম িাঁতিতদর মাতঝ 

বাংিাতদে কৃতষ ব্াংক ও রািোহী কৃতষ উন্নয়ন 

ব্াংতকর স্থানীয় োখার মােতম ঋণ বরাদ্দ, মঞ্জুতর, 

তবিরণ ও আদায় েংক্রান্ত িথ্যাবিীর তভতিতি 

প্রতিমাতে প্রতিতবদন প্রণয়ণকরণ। 

 

  

        

 

২০ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর উৎপাদন েংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠানেমূতহর উৎপাদতনর উপর তভতি কতর তি-

মাতেক মূল্যায়ন প্রতিতবদন প্রণয়নকরণ। 

 

           

২১ তনরীযা আপতি তনপত্তির িতযে বাঁিাতবা এর পতয 

িবাব।  

প্রাতপ্ত োতপতয তনরীযা প্রতিতবদতনর 

আতিাতক 

        ৭ (োি) কা বতদবে  সুকুমার চন্দ্র োহা 

প্রর্ান তহোব রযক 

সফান-৮১২৬০৮৪ 

সেি- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

২২ আপতি তমমাংোর িতযে  

তি-পযীয় েভা। 

প্রাতপ্ত োতপতয তনরীযা প্রতিতবদতনর 

আতিাতক 

        ৭ (োি) কা বতদবে 

২৩ আপতি তমমাংোর িতযে  

তত্র-পযীয় েভা। 

প্রাতপ্ত োতপতয তনরীযা প্রতিতবদতনর 

আতিাতক 

        ৭ (োি) কা বতদবে 

   

অভেন্তরীণ সেবাঃ 
 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরতোর্ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

mailto:skumar1717@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরতোর্ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

১ সবাতড বর কম বকিবা ও কম বচারীতদর অভেন্তরীণ ও 

ত্রবতদতেক প্রতেযণ এবং বতহঃ বাংিাতদে ছুট ও 

ভ্রমণ েংক্রান্ত। 

ঐ প্রত ািে নয়         প্রস্তাব পাওয়ার পর 

৩০ তদন 

নামঃ              

পদতবঃেহকারী েতচব (েংস্থাপন)  

             ) 

সফানঃ 01912690232 

ই-সমইিঃ 

establishment.bhb@gmail.com 

 

২ সবাতড বর কম বকিবা ও কম বচারীতদর তবরুতদ্ধ 

শৃঙ্খিািতনি কা বক্রম গ্রহণ, তবভাগীয় মামিা ও 

আতপি েংক্রান্ত  াবিীয় কা বাবিী। 

ঐ প্রত ািে নয়         প্রস্তাব পাওয়ার পর 

৩০ তদন 

৩ সবাতড বর কাতির েহায়ক গ্রন্থাতদ েরবরাতহর মােতম 

সেবা প্রদানেহ োতব বক িথ্যাতদ েংরযণ 

সবাতড বর েকি কম বকিবা ও 

কম বচারীতদর প্রতয়ািনীয় বই-

প  , প্রতত্রকা, ম্যাগাতিন ও 

োমতয়কীেহ োতব বক িথ্যাতদ 

েরবরাহেহ সবাতড বর িথ্যাতদ 

েংরযণ করা। 

প্রত ািে নয় েরকার তনর্ বাতরি মূতল্য 

পতত্রকায় প্রকাে 

প্রতিতনয়ি নামঃ সমাছাঃগুিনাহার পারভীন 

পদতবঃ িনেংত াগ কম বকিবা 

সফানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 

৪ সবাতড বর অর্ীনস্থ তবতভন্ন কা বািয় ও ইনতিটউত র 

কম বকিবা, কম বচারীতদর বদতি ও অন্যান্য  াবিীয় 

কা বাবিী  

বাংিাতদে িাঁি সবাড ব আইন 

২০১৩ এবং বাংিাতদে িাঁি 

সবাড ব কম বচারী চাকুরী 

প্রতবর্ানমািা ২০১১ অনু ায়ী 

সেবা প্রদান করা হতয় োতক। 

 

বািাঁতবা কম বচারী োখা         প্রস্তাব পাওয়ার পর 

১৫ তদন 

নামঃ               

পদবীঃ েহকারী েতচব (কম ব)       

সফানঃ 0255011938 

E-mail:  as.cs@bhb.gov.bd 

 

 

 
 

৫ সবাতড বর কম বকিবা ও কম বচারীতদর তেতিকেন সগ্রড, 

দযিােীমা অতিক্রম,  াইম সেি, ইনতক্রতমন্ট ও 

তবতভন্ন প্রকার ছুট মঞ্জুতর েংক্রান্ত  াবিীয় কা বাবতি 

 

 

--- 

 

---         

আতবদনপত্র/প্রস্তাব 

পাওয়ার পর ১৫ 

তদন 

৬ সবাতড বর অর্ীনস্থ েকি কম বকিবা ও কম বচারীতদর 

বাতষ বক সগাপনীয় অনুতবদন েংগ্রহ ও েংরযতণর 

 াবিীয় কা বাবিী 

 

--- 

 

--- 
        

দাতখতির পর ০৭ 

তদন 

৭ সবাতড বর অবেরপ্রাপ্ত কম বকিবা ও কম বচারীতদর সদনা-

পাওনা পতরতোর্ েংক্রান্ত  াবিীয় কা বাবিী 

 

--- 

 

--- 

 

        

 

আতবদনপত্র পাওয়ার 

পর ৩০ তদন 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:pro@bhb.gov.bd
mailto:as.cs@bhb.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরতোর্ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

৮ সপ্রষতণ সবাতড বর স্থায়ী েকি কম বকিবা/কম বচারীতদর 

মাতেক সবিন ভািাতদর তবি, বতকয়া তবি, ভ্রমণ 

ব্য় তবি, উৎেব ভািার তবি, োতন্ত তবতনাদন, 

সমা র কার, সমা র োইতকি, কতম্পউ ার অতগ্রম 

তবিেহ  াবিীয় তবি ত্রিরী কতর তবি পাতের পর 

প্রাপতকর তনক  সচক হস্তান্তর করা।  

নতেতি তবিেমূহ উত্থাতপি 

হওয়ার পর  ো ে কিবপয 

কর্তবক অনুতমাতদি হতি 

সেবােমূহ প্রদান করা হয়।  

তবি, ভাউচার, কোে 

সমতমা, চািান, 

প্রমাণক কাগিপত্রাতদ, 

অনুতমাতদি সনা  তে ।  

মাতেক সবিন ভািার হাতর 

দাতখিকৃি তবি অনু ায়ী 

(অনুতমাতদি)। 

সচক, তডতড, ট ট, নগদ, 

সপ-অড বার ইিোতদর 

মােতম।  

মাতেক সবিন 

ভািাতদ তবতির 

সযতত্র ৬-৮ তদন 

অন্যান্য সযতত্র অে ব 

বরাদ্দ প্রাতপ্ত 

োতপতয ১৫ তদন।  

সুকুমার চন্দ্র োহা 

প্রর্ান তহোব রযক 

সফান-৮১২৬০৮৪ 

সেি- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

৯ সবাতড বর স্থায়ী েকি কম বকিবা/কম বচারীতদর মাতেক 

সবিন ভািাতদর তবি, বতকয়া সবিন, ভ্রমণ ভািা, 

তেতপএফ/তিতপএফ অতগ্রম, দাতয়ত্ব ভািা, েম্মানী 

ভািা, উৎেব ভািােহ গৃহ তনম বাণ, সমা র কার, 

সমা র োইতকি অতগ্রম েম্পতকবি  াবিীয় তবি 

প্রস্তুি কতর তবি পাতের পর পাওনাতদ পতরতোর্ 

তনতিি করা।  

 

 

ঐ 

 

ঐ েরকারী প্রজ্ঞাপন, 

সপ-সেি তনতদ বতেকা, 

ইিোতদ।  

 

 

ঐ 

মাতেক সবিন 

ভািাতদ তবতির 

সযতত্র ৭-৮ তদন, 

তবতভন্ন অতগ্রতমর 

সযতত্র প্রচতিি 

পদ্ধতি ও অন্যান্য 

সযতত্র অে ব বরাদ্দ 

প্রাতপ্ত োতপতয ১৫ 

তদন। 

১০ সবাতড বর স্থায়ী েকি কম বকিবা/কম বচারীতদর সবিন ও 

িািীয় সবিন সেি/ াইম সেি/তেতিকেন 

সগ্রডতেি ও পতদান্নতি সবিন তনর্ বারণ।  

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

িািীয় সবিন সেতির 

সযতত্র অতফে আতদে 

প্রাতপ্তর ১৫ তদন 

অন্যান্য সযতত্র ৭ 

তদন। 

১১ সপ্রষতণ তনতয়াতিি কম বকিবাবৃন্দ কর্তবক গৃহীি তবতভন্ন 

প্রকার অতগ্রম কিবণ ও েরকারী আবােন েম্পতকবি 

কিবতনর িাতিকা ত্রিতর কতর প্রিেয়ন প্রদানেহ 

তেএও অতফে হতি না দাতবপত্র েংগ্রহ করা। 

 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

৮-১০ তদন।  

১২ সবাতড বর েকি কম বকিবা/কম বচারীতদর অবেরিতনি 

এককািীন ১২ মাতের ছুট নগদায়ন তবিেহ 

 াবিীয়  পাওনা পতরতোর্ করা। 

  

ঐ ঐ ঐ ৮-১০ তদন। 

১৩ বািাঁতবার বাতষ বক বাতি  বরাদ্দ, বাতি  তবভািন, 

অে ব ছাড়করণ। 

 

ঐ ঐ ঐ  

১৪ তেএও অতফে সেতক সপ্রষতণ তনতয়াতিি 

কম বকিবাতদর ছুট প্রাপ্যিার েনদপত্র েংগ্রহ করা 

প্রত ািে নয় প্রত ািে নয়         

 

২০-২২ তদন।  

mailto:skumar1717@gmail.com
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নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরতোর্ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

এবং েংরযতণর কাি।  

 

১৫ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর রািস্বর্ভক্ত  ানবাহন 

        পতরচািনা ও রযণাতবযতণর  াবিীয় 

কা বাবিী। 

 

চাতহদা পত্র  অনু ায়ী প্রত ািে নয় েরকার কর্তবক তনর্ বাতরি 

হাতর 

 ো ে কর্তবপতযর 

অনুতমাদন প্রাতপ্ত 

োতপতয 

 

নামঃ                    

      

পদতবঃ             (    ) 

সফানঃ ৯১৪১০৬১ 

         01733255598 

 -       

 

১৬ অতফে রযণাতবযণ ও তনরাপিা েংক্রান্ত কা বাবিী। সবাতড বর তনিস্ব তনরাপিা 

প্রহরীর মােতম রযণাতবয  

ও তনরাপিা প্রদান 
 

প্রত ািে নয়         োব বযতণক 

১৭ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর  প্রর্ান কা বািতয়র ক্রয়কৃি 

তবতভন্ন সষ্টেনারী মািামাি েংরযণ ও তবিরতণর 

 াবিীয় কা বাবিী। 

 

তবভাগ/োখার চাতহদা 

অনু ায়ী 

প্রত ািে নয়         প্রাপ্যিা অনু ায়ী 

১৮ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর  প্রর্ান কা বািতয়র  াবিীয় 

ইউটতিট তবি েংগ্রহ ও েময়মি পতরতোতর্র 

কা বাবিী। 

তবি প্রাতপ্ত োতপতয প্রত ািে নয়          াবিীয় ইউটতিট 

তবি পাওয়ার পর 

০৭ (োি) তদতনর 

মতে পতরতোর্ 

১৯ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর  াবিীয় তচঠিপত্র গ্রহণ করা 

ও তবিরতণর েকি কা বাতদ 

প্রাতপ্ত োতপতয প্রত ািে নয়         েকি তচঠিপত্র 

প্রাতপ্তর পর 

িাৎযতণকভাতব 

২০ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর  প্রর্ান কা বািতয়র 

স তিতফান, ইন্টারকম ও ইন্টারতন  রযণাতবযণ ও 

তবি পতরতোর্ েংক্রান্ত েকি কা বাবিী। 

 

প্রাতপ্ত োতপতয প্রত ািে নয়         তবি প্রাতপ্তর পর ০৭ 

(োি) তদন 

২১ মাঠ প বাতয়র তবতভন্ন সকতন্দ্র সমরামি/রয  সবযণ 

েংক্রান্ত কাতির প্রাক্কিন 

তিতখি  প্রত ািে নয়         ০৭ তদন নামঃ ইতিঃ সমাঃ োদাকাতুি বাতর 

পদতবঃতনব বাহী প্রতকৌেিী 

সফানঃ ৯১৩৮০১৩ 

ই-সমইিঃ xen@bhb.gov.bd 

 

২২ সবাতড বর তবতভন্ন প্রকতের চিমান পূিবকাি ও তবতভন্ন 

সকতন্দ্রর তবদ্যমান স্থাপনােমূতহর উপর স কতনকোি 

প্রতিতবদন প্রণয়ন 

 

তিতখি  প্রত ািে নয়         ০৭ তদন 

২৩ সবাতড বর দাপ্ততরক কা বাতদ েম্পাদতনর উতদ্দতে 

সেবা/পন্য োমগ্রী ক্রতয়র ব্বস্থা গ্রহণ। 

সবাতড বর কম বকিবা/ কম বচারীর 

দাপ্ততরক ব্বহাতরর তনতমি 

চাতহদাকৃি মািামাি ক্রতয়র 

ক্রয় োখা েরােতর নগদ মূতল্য/ 

কা বাতদে িাতরর সপ্রতযতি 

দাতখিকৃি তবি 

স্বে েমতয় নামঃ                    

        

পদতবঃ               (ক্রয়) 

mailto:xen@bhb.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতয়ািনীয় কাগিপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরতোর্ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদাতনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা (নাম, পদতব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইি) 

িতযে বািার দর  াচাই 

কতমট কর্তবক দর 

তনরূপণকরিঃ ক্রতয়র ব্বস্থা 

গ্রহণ। 

 

প্রতক্রয়াকর  র মােতম সমাবাঃ ০১৯৯৯৯৪২১৭১ 

২৪ সবাতড বর কম বকিবা/কম বচারীতদর সবিন-ভািা ও 

অন্যান্য েকি তবি েংক্রান্ত অভেন্তরীণ তনরীযা। 

প্রাতপ্ত োতপতয তহোব তবভাগ হতি 

প্রাতপ্ত 

        ১০ (দে) কা বতদবে সুকুমার চন্দ্র োহা 

প্রর্ান তহোব রযক 

সফান-৮১২৬০৮৪ 

সেি- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

২৫ সবাতড বর কম বকিবা/কম বচারীতদর 

 াইমতেি/তেতিকেন সগ্রড সেি বাস্তবায়ন ও 

পতদান্নতি েংক্রান্ত অভেন্তরীণ তনরীযা। 

প্রাতপ্ত োতপতয তহোব তবভাগ হতি 

প্রাতপ্ত 

        ১৫ (পতনর) 

কা বতদবে 

২৬ সবাতড বর কম বকিবা/কম বচারীতদর অবেরিতনি ১২ 

মাতের ছুটর নগদায়ন েংক্রান্ত পাওনাতদ েংক্রান্ত 

অভেন্তরীণ তনরীযা। 

প্রাতপ্ত োতপতয তহোব তবভাগ হতি 

প্রাতপ্ত 

        ১৫ (পতনর) 

কা বতদবে 

২৭ চূড়ান্ত পাওনার তবষতয় সপ্রতরি নতের অতড  আপতির 

েংতিষ্টিা  াচাই। 

 

প্রাতপ্ত োতপতয তহোব তবভাগ হতি 

প্রাতপ্ত 

        ৩০ (তত্রে) 

কা বতদবে 

২৮ বাংিাতদে িাঁি সবাতড বর আওিার্ীন তবতভন্ন 

তবভাগ/সকন্দ্র/প্রকেেমূতহর কা বক্রম মূল্যায়ন। 

          

 

 নামঃ            

পদতবঃ প্রর্ান (পতরবীযণ ও মূল্যায়ন) 

সফানঃ ৯১১১০৪৭ 

ই-সমইিঃ chief.me@bhb.gov.bd 

 

mailto:skumar1717@gmail.com
mailto:chief.me@bhb.gov.bd
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জে.এল নং-

১৭,  

আর.এস 

খক্ষিয়ান-৩  

২৫৩৮, 

২৫৪০, 
২৫৪১, 

২৫৪২ 

০.৫০        

    

   র 

      

    

   রর 

      

 র  

       

        
      

    
     

         ১   

          -

১ ,         

           র  

   -  , 

   -২   

   -    

     -১২   

  -১১ , 

   র    

    -১ , 

     -

১   এ     

 র       

          

     

     

      -

      র 

      -

   রর   র 

   -      

 

নরশিপুর  

জে.এল নং-

১৩, 

খক্ষিয়ান- 

৩৩৭৪, 

৩৩৭৫ 
০.৫০                    

      

    
     

         ১   

           

১          

        

      -

       -

১    

    -১   

     -১   

     



96 

    র 

ক্ষিক্ষররবন্দর 
৪২৮৮    র   -

১        -

২      -

১   

          

 -১ , 

 

৬  

    -

          র 

      -

      

   -      

    র 

েমলগঞ্জ ও 

ফ্যাশন 
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১১৩ 

তাঁত শিল্পের উপর সংখ্যাশিশিক তথ্য (তাঁত শুমাশর, ২০১৮ অনুযায়ী) 

সারশি- ১৩ 
 

ক্রশমক নং শিিরি সমগ্র িাংলাল্পেি 

১। তাঁল্পতর সংখ্যা 2,90,282 

২। 

তাঁল্পতর ধরি (সংখ্যায়) 

ক) শপট ৭১,968 

খ) শিিরঞ্জন/সসশম অল্পটাল্পমটিক  75,518 

গ) সিনারশস ৩,৮২২ 

ঘ) জামোশন ১০,০৫৩ 

ঙ) সকামর তাঁত 1,19,381 

ি) সেম 5,454 

         ২৮৫ 

ি) পাওয়ার লুম  3,801 

         2,90,282টি 

৩। হস্তিাশলত তাঁত ইউশনল্পটর সংখ্যা 1,16,117 

৪। 

মাশলকানাধীন ইউশনটসমূল্পহর সংখ্যা 

ক) ব্যশিগত/পশরিাল্পরর শনজস্ব 1,15,132 

খ) অংিীোশর  746 

গ) সমিায়/তাঁশত সশমশত/অন্যান্য 239 

৫। 

িালু অিস্থায়  তাঁল্পতর সংখ্যা 

ক) িালু তাঁল্পতর সংখ্যা 1,91,723 

খ) সমাট িালু তাঁল্পতর িতকরা শহসাি 66.05% 

৬। ইউশনট প্রশত গড় তাঁল্পতর সংখ্যা 2.5০ 

৭। 

িালু তাঁল্পতর শহসািঃ 

ক) শপট 48,302 

খ) শিিরঞ্জন/ সসশম অল্পটাল্পমটিক 
 

47,869 

গ) সিনারশস 3,118 

ঘ) জামোশন 7,071 

ঙ) সকামর তাঁত 77,578 

ি) সেম 4,115 

         ২৪০ 

জ) পাওয়ার লুম 3,430 

             1,91,723টি 

৮। িন্ধ তাঁল্পতর সংখ্যা 98,559টি 

৯। 

ইউশনটসমূল্পহর সংগঠনভূি সেল্পের িতকরা শহসাি: 

ক) শনজস্ব/পশরিারভূি 99.2% 

খ) অংিীোশর    0.6% 

গ) তাঁশত সশমশতর সেে     ০.১% 

ঘ) সমিায় সশমশতর সেে    ০.১% 

১০। 

সুতা ব্যিহার (পাউন্ড)  

ক) সাপ্তাশহক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাি 17.17 লক্ষ পাউন্ড 

খ) মাশসক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাি 68.69 লক্ষ পাউন্ড 



১১৪ 

সারশি- ১৩ িলমান 
 

১১। 

মাশসক গড় সুতা ব্যিহার (পাউন্ড) : 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট   63.6০ পাউন্ড 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 38.5০ পাউন্ড 

১২। মাশসক সুতার প্রল্পয়াজন 144.06 লক্ষ পাউন্ড 

১৩। 

মাশসক গড় সুতার প্রল্পয়াজন (পাউন্ড) 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  133.4০ পাউন্ড 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 80.8০ পাউন্ড 

১৪। 

 িস্ত্র উৎপােন (শমটার) 

ক) মাল্পস 392.57 লক্ষ মিটার 

খ) িৎসল্পর 4747.41 লক্ষ মিটার 

১৫। 

মাশসক গড় িস্ত্র উৎপােন (শমটার)  

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  338 মিটার 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 205 মিটার 

১৬। 

তাঁশতসহ প্রতযক্ষিাল্পি জশড়ত সমাট জনসংখ্যা ৯,০০,০০০ জন 

ক) প্রতযক্ষিাল্পি জশড়ত তাঁশতর সংখ্যা 3,16,315 জন 

অ) পশরিাল্পরর সেেঃ  

১) সমাট 2,09,849 জন 

২) পুরুষ 64,489 জন 

৩) মশহলা 1,45,360 জন 

আ) িাড়া শ্রশমকঃ  

১) সমাট 1,06,466 জন 

২) পুরুষ 75,556 জন 

৩) মশহলা 30,910 জন 

১৭। প্রশত িালু তাঁল্পত গড় জনিল 1.65  জন 

১৮। 

গড় শিশনল্পয়াগ (টাকা) 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  84,994 টাকা 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 33,999 টাকা 

১৯। 

গড় মূলধন (টাকা) 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  4,611 টাকা 

খ) প্রশত  তাঁল্পত 2,792 টাকা 

২০। সমাট উৎপােন মূল্য 4688.3 ককাটি টাকা 

২১। 

সমাট উৎপােল্পনর মূল্য (টাকা) : 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  4,03,757 টাকা 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 2,44,535 টাকা 

২২। সমাট মূল্য সংল্পযাজন (শমশলয়ন টাকা) : 2269.7 ককাটি টাকা 

২৩। 

গড় সমাট মূল্য সংল্পযাজন (টাকা) : 

ক) প্রশত  ইউশনল্পট  1,95,470 টাকা 

খ) প্রশত িালু তাঁল্পত 1,18,384 টাকা 

গ) শ্রশমক প্রশত   71,754 টাকা 

২৪। সেল্পির িাশষ িক িস্ত্র িাশহো ১৭০ ককাটি মিটার 

২৫। তাঁত শিে হল্পত িছল্পর উৎপাশেত কাপল্পড়র পশরমাি ৪৭.৪৭৪ ককাটি মিটার 

২৬। তাঁত শিে দ্বারা সেল্পির িাশষ িক িস্ত্র িাশহো পূরি প্রায় ২৮% 
 


