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১৭. নাগর্রক বসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen Charter) (সারর্ণ- ১১) ৫৮-৬৪ 

১৮. তাঁত র্শদল্পর উপর সংখ্যার্ির্িক তথ্য (শুিার্র, ২০০৩ অনুর্ায়ী) (সারর্ণ- ১২) ৬৫-৬৬ 

১৯. শব্দ সংদক্ষপ (সারর্ণ- ১৩) ৬৭ 

  

 বলখর্িত্রসমূহঃ 

১. র্সর্পর্স, িাধবেী বকদন্দ্রর িার্সক আয় ব্যদয়র র্হসাব  ২৭ 

২. টিএফর্স, শাহাজােপুর বকদন্দ্রর িার্সক আয় ব্যদয়র র্হসাব ৩০ 

৩. এসএফর্স, কুিারখালী বকদন্দ্রর িার্সক আয় ব্যদয়র র্হসাব ৩৩ 

৪. ২০১৬-১৭ অথ ি বছদর ববর্সক বসন্টারসমূদহর ঋণ আোদয়র শতকরা হার ৩৫ 
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f~wgKv t 
 

n¯ÍPvwjZ ZuvZ wkí evsjv‡`‡ki me©e„nr KzwUi wkí| RvZxq A_©bxwZ‡Z ZuvZ wk‡íi f~wgKv Acwimxg| 2003 
mv‡ji ZuvZ ïgvwi Abyhvqx †`‡ki Af¨šÍixY e¯¿ Pvwn`vi 40% ZuvZ wkí †hvMvb w`‡q _v‡K| G wk‡íi evrmwiK 
Drcv`‡bi cwigvY 68.70 †KvwU wgUvi| RvZxq A_©bxwZ‡Z g~j¨ ms‡hvR‡bi w`K w`‡q ZuvZ wkí Lv‡Zi 
Ae`vb 1,227.00 †KvwU UvKviI †ewk| G wk‡í cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e cÖvq 15 j¶ †jvK wb‡qvwRZ i‡q‡Q| 
d‡j Kg©ms¯’v‡bi w`K w`‡q Gi ¯’vb K…wl I Mv‡g©›Um wk‡íi c‡iB Z…Zxq e„nËg Ges MÖvgxY Kg©ms¯’v‡bi †¶‡Î 
K…wli c‡i wØZxq e„nËg| MÖvgxY Kg©ms¯’vb m„wó‡Z Ges gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi †¶‡Î ZuvZ wk‡íi f~wgKv 
Abb¨| 2003 mv‡j †`ke¨vcx cwiPvwjZ ZuvZ ïgvwi Abyhvqx †`‡k we`¨gvb 1,83,512 wU ZuvZ BDwb‡U †gvU 
n¯ÍPvwjZ Zuv‡Zi msL¨v 5,05,556wU| Zb¥‡a¨ Pvjy Zuv‡Zi msL¨v 3,11,851 wU Ges eÜ Zuv‡Zi msL¨v 
1,93,705 wU| 2003 mv‡ji ci Avi †Kvb ïgvwi AbywôZ bv n‡jI evsjv‡`k ZuvZ †evW© †_‡K cÖKvwkZ 
evwl©K cÖwZ‡e`‡b ZuvZ wk‡íi Z_¨, G wk‡íi mvwe©K Kg©KvÛ Ges evsjv‡`k ZuvZ †ev‡W©i Aax‡b cwiPvwjZ 
cÖKí Ges cÖwZôvb mg~‡ni Kvh©µ‡gi weeiY mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| cÖwZ‡e`‡b mwbœ‡ewkZ Z_¨ ZuvZ wk‡íi 
Dbœq‡b fwel¨r Kvh©µg MÖn‡Y mnvqK n‡e| 
 

২। তাঁত ববার্ ড পবরবিবতিঃ 
 

২.১  তাঁত বশদের মাদনান্নয়দন ববগত ১৯৭২ িাল বেদকই বাাংলাদেদশ প্রাবতষ্ঠাবনক উদযাগ গ্রহণ করা হয়। জাবতর 

বপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান তাঁদতর উন্নয়দন বিদলন গভীরভাদব আগ্রহী। অবশ্য তখন িমবায় িবমবত, 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশে িাংস্থা প্রভৃবত প্রবতষ্ঠাদনর উপর এ োবয়ত্ব অপ ডণ করা হয়। বকন্তু এ প্রাবতষ্ঠাবনক উদযাগ 

বতমন িফল না হওয়ায় লক্ষ্য অজডদন ইবতবািক পবরবতডদনর জন্য নতুন পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হয়। বেদশর লক্ষ্ লক্ষ্ 

গবরব ও বনিঃস্ব তাঁত বশেীদের স্ব-বপশায় বনদয়াবজত বরদখ তাঁদের বনয়বমত প্রদয়াজনীয় উপকরণ ও বিবা িরবরাদহর 

ব্যবস্থা কদর, উপযুক্ত প্রবশক্ষ্ণ প্রোন ও আধুবনক লাগিই প্রযুবক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম বপশাগত েক্ষ্তা ও উৎপােন বৃবি 

বনবিত করা এবাং উৎপাবেত দ্রব্য িামবগ্রর সুষ্ঠু বাজারজাতকরদণ িহায়তা োন ও তাঁদের আে ড-িামাবজক উন্নয়ন 

ত্বরাবিত করার লদক্ষ্য প্রেম পঞ্চবাবষ ডকী পবরকেনায় প্রেত্ত গুরুত্বানুিাদর ১৯৭৭ িাদল ৬৩ নাং অধ্যাদেশ বদল 

বাাংলাদেশ হযান্ডলুম ববার্ ড (বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড-বাতাঁদবা) গঠিত হয়। পরবতীদত বাাংলাদেশ জাতীয় িাংিদে ২০১৩ 

িদনর ৬৪ নাং আইন অনুিাদর Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রবহত কদর বাাংলাদেশ 

তাঁত ববার্ ড পুনগ ডঠিত হয়। 
 

২.২  ববাদর্ ডর িাবব ডক কার্ ডক্রম পবরিালনার জন্য ০৫ টি ববভাগ রদয়দি। র্োিঃ (১) পবরকেনা ও বাস্তবায়ন, (২) অে ড ও 

বহিাব, (৩) িবমবত ও বাজারজাতকরণ, (৪) পবরিালন ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ, (৫) প্রশািন ববভাগ। বিয়ারম্যান ববাদর্ ডর 

বনব ডাহী কম ডকতডা, তাঁর অধীদন যুগ্ম-িবিব পেমর্ ডাোর ০৪ জন িাব ডক্ষ্বনক িেস্য ও উপ-িবিব পেমর্ ডাোর ০১ জন 

িবিব রদয়দিন। প্রদতযক িেদস্যর উপর একটি কদর ববভাদগর োবয়ত্ব ন্যস্ত রদয়দি। প্রশািদনর োবয়দত্ব রদয়দিন 

িবিব। এিাড়া ববাদর্ ডর বিয়ারম্যান, িাব ডক্ষ্বনক িেস্য, ববাদর্ ডর িবিব ও ১০ জন খন্ডকালীন িেস্য িমিদয় একটি 

পষ ডে (দবার্ ড) রদয়দি। 

 

৩।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনটওয়াকডিমূহিঃ 
 

৩.১ বেশব্যাপী তাঁত বশেীদের বিবা প্রোদনর জন্য ৩১ টি বববিক বিন্টার; 

৩.২ ১ টি তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট (নরবিাংেী); 

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

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

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

৩.৬ ০৩ টি বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুবমল্লা, কাউবনয়া-ববরশাল, শাহজােপুর-বিরাজগঞ্জ); 

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

http://www.bhb.gov.bd/
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৪।  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বভশনিঃ শবক্তশালী তাঁত খাত। 

 

৫।  বমশনিঃ 

 

তাঁবতদের প্রবশক্ষ্দণর মাধ্যদম বপশাগত েক্ষ্তা বৃবি, িলবত মূলধন বর্াগান, গুনগত মানিম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপােন 

এবাং বাজারজাতকরদণর সুববধা সৃবির মাধ্যদম তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থার উন্নয়ন। 

 

6|  ZuvZ wkí Lv‡Zi j¶¨/D‡Ïk¨ t 
 

৬.১  তাঁত পদের  উৎপােন ও গুণগতমান বৃবিদত িহায়তাকরণ; 

৬.২  মানব িম্পে উন্নয়ন ; 

৬.৩  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদর্াবগতা; 

৬.৪  উন্নয়ন কার্ ডক্রম বজারোরকরণ; 

 

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

7.1†`‡ki ZvuZ Aay¨wlZ GjvKvq †ewmK †m›Uvi ¯’vcb, cÖwk¶Y Kg©m~wP m¤cÖmviY, Drcv`b DcKiY mieivn 
wbwðZKiYmn ZvuZ e‡¯¿i myôz wecYb e¨e ’̄v M‡o †Zvjv| 
 

7.2 ‡fv³vi Pvwn`vbyhvqx wWRvBb ˆZwi Ges Zv n Í̄PvwjZ Zuv‡Z Drcvw`Z e‡ ¿̄ cÖ‡qv‡Mi j‡ÿ¨ evsjv‡`k ZvuZ 
†evW© KZ…©K ÔÔZvuZ e‡¯¿i Dbœq‡b d¨vkb wWRvBb Bbw÷wUDU, †ewmK †m›Uvi I cÖwk¶Y †K› ª̀ ¯’vcbÓ| 
 

7.3  ZvuZ wkí Lv‡Zi m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g MÖvgxY AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó I `vwi`ª¨ n«vmKi‡Yi j‡¶¨ eÜ ZvuZmg~n 
Pvjy Kivi wbwgË cÖ‡qvRbxq PjwZ g~jab mieiv‡ni e¨e ’̄v Kiv| 
 

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

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

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

৮।  তাঁত ববাদর্ ডর কার্ ডাবলী t  
 

(ক) হস্তিাবলত তাঁত বশদের জবরপ, শুমাবর এবাং পবরকেনা বা বর্ৌবক্তক প্রবৃবি ববষয়ক কার্ ডক্রম গ্রহণ; 

(খ) হস্তিাবলত তাঁত বশে িাংক্রান্ত পবরিাংখ্যান িাংরক্ষ্ণ; 

(গ) হস্তিাবলত তাঁত বশে িাংক্রান্ত তেন্ত ও অনুিন্ধান পবরিালনা; 

(ঘ) হস্তিাবলত তাঁত বশদের ইউবনটিমূদহর উন্নয়ন ও উপদেশমূলক বিবা প্রোন; 

(ঙ) হস্তিাবলত তাঁত বশদের িাদে িাংবিিদের জন্য ঋণ সুববধাবে সৃবি; 

(ি) তাঁবত িবমবতিমূদহর িহায়তায় হস্তিাবলত তাঁত বশদের উন্নয়ন; 

(ি) তাঁবত িবমবতিমূদহর মাধ্যদম তাঁবতগণদক বস্ত্র রিায়ন, খুিরা র্ন্ত্াাংশ, সুতা ইতযাবে ব্যবহারদর্াগ্য দ্রব্যাবে 

ন্যায্যমূদল িরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(জ) তাঁবত িবমবতিমূদহর মাধ্যদম হস্তিাবলত তাঁতবশেিমূহদক কাঁিামাল িরবরাহ ও তাঁদের বনকট হদত উৎপাবেত 

পোবে ক্রয়পূব ডক গুোমজাতকরদণর উদেদশ্য গুোমিমূদহর রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ এবাং িকদলর জন্য নকশা, সুতা ততবর, 

বিবিাং, রাংকরণ, ইবস্ত্র করা, িাপা ও বফবনবশাং এর সুদর্াগ-সুববধার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঝ) বেদশর অভযন্তদর ববক্রয় ও ববদেদশ রপ্তাবনর বনবমত্ত হস্তিাবলত তাঁতজাত দ্রব্যাবের বনবে ডি মান প্রবমতকরদণর জন্য 

উন্নয়ন ও িম্প্রিারণমূলক সুদর্াগ-সুববধা এবাং দ্রব্যাবের গুণগত মান ও প্রস্তুকারী বেশ িম্পবকডত িনেপত্র প্রোন; 

(ঞ) বেদশ ও ববদেদশ তাঁতপে জনবপ্রয় করার উদেদশ্য প্রিার ও প্রিারণামূলক কার্ ডক্রম গ্রহণ; 

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

(ঠ) তাঁবত ও তাঁত বশদের িাদে িমৃ্পক্ত ব্যবক্তদের প্রবশক্ষ্ণ সুববধা প্রোন এবাং তাঁদের উন্নয়ন; 

(র্) তাঁবতদের বয়নপূব ড এবাং বয়দনাত্তর সুদর্াগ-সুববধা পবরকেনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন; এবাং 

(ঢ) এই আইদনর উদেশ্য পূরণকদে ববার্ ড কর্তডক বনদে ডবশত বকান কার্ ড িম্পােন ও কম ডসূবি বাস্তবায়ন। 
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৯। জনবলিঃ 
 

৯.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িাাংগঠবনক কাঠাদমাভুক্ত রাজস্ব বাদজদটর আওতায় বাতাঁদবা’র বববভন্ন 

ববভাগ/শাখা/ইউবনদটর অধীদন মঞ্জুবরকৃত ৩৩৭ টি পদের অনুকূদল কম ডরত পদের িাংখ্যা ২৫৬ টি  এবাং ৮১ টি পে 

শূন্য রদয়দি। এতেিাংক্রান্ত ববভাজন বনম্নরূপিঃ 

 

ক্র: নাং শাখা/ইউবনট 
অনুদমাবেত 

পে 

কম ডরত পে 

িাংখ্যা 

শূন্য পে 

িরািবর বনদয়াগ পদোন্নবত বমাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১) বাতাঁদবা প্রধান কার্ ডালয় ১৫৭ ১১৫ ২২ ২০ ৪২ 

২) বববিক বিন্টার ১৪৪ ১১০ ৬ ২৮ ৩৪ 

৩) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ 

ইনবিটিউট (বাতাঁবশপ্রই), নরবিাংেী 
৩৬ ৩১ ৩ ২ ৫ 

 বমাট স্থায়ী পে = ৩৩৭ ২৫৬ ৩১ ৫০ ৮১ 

 

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

প্রবশক্ষ্ণ কম ডসূবি ও প্রযুবক্ত উন্নয়ন (টিবপআইটি) এর অনুকূদল ১৯ টি পে, তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবির অধীদন ০৪ 

টি পে, বিদলট প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্রর অধীন ০৭ টি পে ও রাংপুর প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্রর অধীন ০৬ টি পেিহ বমাট 

(১৯+৪+৭+৬)= ৩৬টি পে অস্থায়ীভাদব রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তবরত হদয়দি। উক্ত পেগুদলা স্থায়ীকরণিহ 

িাাংগঠবনক কাঠাদমাদত অন্তভু ডবক্তর কাজ প্রবক্রয়াধীন রদয়দি।   

 

৯.৩ রাজস্ব বাদজদটর অধীন অনুদমাবেত স্থায়ী ৩৩৭ টি পদের অধীদন বতডমাদন কম ডরত ও শূন্য পদের ববস্তাবরত 

ববভাজন িারবণ- ১ এ বেয়া হদলা।   

 

10| ZvuZ †ev‡W©i Pjgvb Kg©KvÛ t 
 

10.1  বববিক বিন্টাদরর কার্ ডক্রমিঃ 

 

তাঁত বশেীদের বিবা প্রোদনর জন্য বেশব্যাপী ৩০ টি বববিক বিন্টাদরর মাধ্যদম তাঁবত িবমবত বববধমালা- ১৯৯১ 

বমাতাদবক তাঁবত িবমবতর িেস্যদেরদক িাংগঠিত করা, তাঁদেরদক উদ্বিুকরণ, গ্রুপ গঠদনর মাধ্যদম তাঁবতদেরদক ঋণ 

প্রোন, তাঁবতদের প্রদয়াজনীয় কাবরগবর িহায়তা প্রোন করা এবাং তাঁত বশদের বববভন্ন িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন 

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

োদকন। বববিক বিন্টাদরর তাবলকা অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ৫ এ িবন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.২  হস্তিাবলত তাঁত বস্ত্র ও িরঞ্জামাবে উন্নয়ন বকন্দ্র, িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেী:  

 

এ প্রবতষ্ঠানটি বতডমাদন বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী বকন্দ্র বহদিদব পবরবিত। এই 

প্রবতষ্ঠাদনর মাধ্যদম তাঁবতদের েক্ষ্তা উন্নয়দনর লদক্ষ্য বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং বপ্রবন্টাং প্রবশক্ষ্দণর আদয়াজন করা, 

তাঁত প্রযুবক্ত ও রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবষণা ও মান বনয়ন্ত্দণর জন্য প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারন এবাং এ িাংক্রান্ত 

গদবষণা কার্ ডক্রদমর সুদর্াগ রদয়দি। এ ইনবিটিউট হদত ২০১৬-১৭ অে ড বিদর জুন ২০১৭ মাি পর্ ডন্ত ১০০ জন 

প্রবশক্ষ্ণােীদক বববভন্ন ববষদয় প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ বরিঃ) বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত বিবম-

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

বুনন এবাং ব্যয় বনরূপণ ও বাজারজাতকরণ বকাদি ডর মাধ্যদম প্রবশক্ষ্ণােীদের প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। এর মদধ্য “হস্ত 

িাবলত তাঁত বস্ত্র িরঞ্জামাবে উন্নয়ন বকন্দ্র (বিএইিবপইবর্)” হদত ২০৭৪ জন, একই কযাম্পাদি অববস্থত “প্রবশক্ষ্ণ 

কম ডসূবি ও প্রযুবক্ত উন্নয়ন (টিবপআইটি)”, নরবিাংেী হদত ৩,৩১৯ জন, “Strengthening and Expansion 

of Technical and Vocational Education and Training (SETVET)” কম ডসূবির আওতায় 

১,৭৩৯ জন, বিএইিবপইবর্-এর আওতায় ভ্রাম্যমান প্রবশক্ষ্ণ বকাদি ড ২২০ জনিহ িব ডদমাট ৭,৩৫২ জন তাঁবতদক 

প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.১-২.২ এ িবন্নদবশ করা 

হদলা। 



4 
 

 
 

১০.৩  বর্দলামা ইন বটক্সটাইল বকাি ডিঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট, িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেীদত ২০১০-২০১১ অে ডবির হদত ৪ বির বময়াবে 

বর্দলামা-ইন-বটক্সটাইল বকাি ড িালু করা হয়। তন্মদধ্য ২০১০-২০১১ বশক্ষ্াবদষ ডর ৩৯ জন এবাং ২০১১-২০১২ বশক্ষ্াবদষ ড 

৪৯ জন, ২০১২-২০১৩ বশক্ষ্াবদষ ড ৭৯ জনিহ বমাট ১৬৭ জন বশক্ষ্ােী উত্তীণ ড হদয়দি। ২০১৩-১৪ বশক্ষ্াবদষ ড ৮৫ জন, 

২০১৪-১৫ বশক্ষ্াবদষ ড ৭০ জন এবাং ২০১৫-১৬ বশক্ষ্া বদষ ড ৮৫ জন, ২০১৬-২০১৭ বশক্ষ্াবদষ ড ৮৩ জনিহ বমাট ৩২৩ 

জন িাত্র/িাত্রী বনদয় বশক্ষ্া কার্ ডক্রম িলমান রদয়দি। উক্ত প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউদট এ বকাদি ড ভবতডর বক্ষ্দত্র তাঁবত 

পবরবাদরর িন্তানদের জন্য ১০% বকাটা িাংরক্ষ্ণ করা হদয়দি। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর 

িারবণ- ২.৩ এ িবন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৪  তাঁত প্রবশক্ষ্ণ উপদকন্দ্র, ববড়া, পাবনািঃ 
 

এ উপদকদন্দ্রর মাধ্যদমও তাঁবতদের েক্ষ্তা উন্নয়দনর লদক্ষ্য বুনন, রাংকরণ, নকশা এবাং বপ্রবন্টাং প্রবশক্ষ্ণ; তাঁত প্রযুবক্ত 

ও রাংকরদণর প্রাদয়াবগক গদবষণা ও মান বনয়ন্ত্দণর জন্য প্রবশক্ষ্দণর মাধ্যদম প্রযুবক্তগত মানেন্ড বনধ ডারন করা হদয় 

োদক। এ প্রবশক্ষ্ণ উপদকদন্দ্র ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ভ্রাম্যমানিহ ০৭ টি বকাদি ড বমাট ১০০ জন প্রবশক্ষ্ণােীদক 

প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। শুরু (১৯.০১.১৯৮৯ বরিঃ) বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত বমাট ৩,৮৪৬ জন তাঁবতদক “বিবম-

অদটাদমটিক তাঁদত বুনন” এবাং “সুতা রাংকরণ ও  বেক্সটাইল বপ্রবন্টাং” ববষদয় প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। এ িাংক্রান্ত 

ববস্তাবরত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৪ এ িবন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৫  তাঁত প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র, িাতমাো, রাংপুরিঃ 
 

এ প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্রটি রাংপুর িের, গঙ্গািড়া, পাশ্ববতী অঞ্চদলর তাঁবতিহ বেদশর উত্তরাঞ্চদল বিবািরত তাঁবতদের 

প্রবশক্ষ্ণ প্রোন এবাং িাংযুক্ত বববিক বিন্টাদরর মাধ্যদম বববভন্ন িম্প্রিারণমূলক বিবা প্রোন ও তাঁবতদের উৎপাবেত 

বস্ত্র ববপণদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর লদক্ষ্য একটি প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দি। এ প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্র রাজস্ব 

খাদত পবরিাবলত সুতা “রাংকরণ ও বেক্সটাইল বপ্রবন্টাং” এবাং “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত বুনন” শীষ ডক প্রবশক্ষ্ণ বকাদি ড 

হাদত কলদম প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ০৫ টি বকাদি ড বমাট ১০০ জন প্রবশক্ষ্ণােীদক প্রবশক্ষ্ণ 

প্রোন করা হদয়দি। শুরু (২৩.০৪.২০০৯ বরিঃ) বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ৭০০ জনদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। এ 

িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৫ এ িবন্নদবশ করা হদলা। 

 

১০.৬  তাঁত প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র, খাবেমনগর, বিদলটিঃ 
 

বিদলট এবাং বমৌলভীবাজার বজলাধীন মবনপুবর তাঁবতদেরদক অবধক উৎপােন ক্ষ্মতািম্পন্ন বিবম অদটাদমটিক তাঁদত 

বুনন, উন্নত রাংকরণ এবাং নকশা প্রণালীদত প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা এ প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্রর প্রধান কাজ। এিাড়া এখাদন 

মবনপুবর তাঁবতদের উৎপাবেত বস্ত্র ববপণদনর লদক্ষ্য একটি প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দি। এ প্রবশক্ষ্ণ 

বকদন্দ্র রাজস্ব খাদত পবরিাবলত “বিবম-অদটাদমটিক তাঁদত বুনন” এবাং “রাংকরণ ও বটক্সটাইল বপ্রবন্টাং” শীষ ডক 

প্রবশক্ষ্ণ বকাদি ড হাদত কলদম প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ০৫ টি বকাদি ড বমাট ১০০ জন 

প্রবশক্ষ্ণােীদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। শুরু (১৯.১১.২০০৮ বরিঃ) বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ১১২০ জনদক প্রবশক্ষ্ণ 

প্রোন করা হদয়দি। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ২.৬ এ িবন্নদবশ করা হদলা। 

 

10.7  mvwf©wms Kvh©µgt 
 

ZvuwZ‡`i eqbc~e© I eq‡bvËi †mev cÖ`v‡bi j‡¶¨ evsjv‡`k ZvuZ †ev‡W©i Aaxb †`‡ki wewfbœ GjvKvq 6wU 
KvwiMবর †mev `vb †K›` ª Av‡Q| G 6 wU †K› ª̀ n‡jvt 01 wU বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবি), মাধবেী, নরবিাংেী; 

০৩ টি বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুবমল্লা, কাউবনয়া-ববরশাল, শাহজােপুর-বিরাজগঞ্জ); ০২ টি 

িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার (কুমারখালী-কুবিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মনবাবড়য়া)। 06 wU †K‡› ª̀i g‡a¨ 

eZ©gv‡b gvae`x, kvnRv`cyi I KzgviLvjx G 3wU †K› ª̀ Pvjy Av‡Q| বিবপবি, মাধবেী বকদন্দ্র wmbwRs, ওয়াবশাং 

এন্ড র্াইাং, wcÖw›Us, বিন্টাবরাং ও K¨v‡jÛvwis; wUGdwm, শাহজােপুর বকদন্দ্র টুইবিাং ও K¨v‡jÛvwis Ges GmGফবি 

কুমারখালী বকদন্দ্র টুইবিাং, উইবভাং, wcÖw›Us, ও K¨v‡jÛvwis কার্ ডক্রম বতডমাদন িলমান আদি।  
 

Aci 03 wU †K› ª̀ h_vt (1) wUGdwm, ewikvj †K‡› ª̀i wbKU wewmK-Gi cvIbv A_© cwi‡kva, 2.00 GKi Rwg 
wewmK, ewikv‡ji wbKU †diZ cÖ`vb msµvšÍ wel‡q evZuv‡evÕi cl©` mfvi wm×v‡šÍi Av‡jv‡K m‡e©v”P `i`vZvM‡Yi 
AbyK~‡j †K‡› ª̀i cyivZb Ae¨eüZ †gwkbcÎ, hš¿vsk I ’̄vcbv Ges MvQcvjvmg~n weµ‡qi Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| 
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Kvh©v‡`k Abyhvqx g~j¨ eve` 18.52 jÿ UvKv evZuv‡evi Znwe‡j Rgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GKB mv‡_ †ev‡W©i cl©` 
mfvi wm×všÍ Abymv‡i wUGdwm-ewikvj †K‡› ª̀i 2.00 GKi Rwg wewmK Gi AbyK~‡j †diZ cÖ`v‡bi wel‡q evZuv‡ev 
KZ©„K cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY Kiv n‡”Q| (2) wUGdwm, †kvfvivgcyi †K› ª̀wU 1961-1962 mv‡ji †gwkbvwiR Øviv 
cwiPvwjZ nw”Qj| ’̄vbxq Pvwn`v bv _vKvq 1996 mvj †_‡K †K‡› ª̀i Drcv`b eÜ i‡q‡Q| Gi g~j K¨v‡jÛvi 
†gwkbwU  iæjvimg~n GmGdwm, KzgviLvwj Ges nvB‡Wªv÷ªv±i †gwkbwU wmwcwm, gvae`x †K‡› ª̀ ’̄vbvšÍi Kiv n‡q‡Q| 
(3) GmGdwm, evÃvivgcyi ‡K› ª̀wU cÖwkÿY †K› ª̀ wn‡m‡e M‡o †Zvjvi welqwU we‡ePbvaxb i‡q‡Q| Pvjy †K› ª̀mg~‡ni 
gvwmK Kvh©µ‡gi weeiY Avjv`vfv‡e AÎ cÖwZ‡e`‡bর িারবণ ৩.১-৩.3 এ mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| িালু ৩ টি বক‡› ª̀i 

g‡a¨ 2016-2017 A_© eQ‡i বিবপবি- মাধবেী †K‡› ª̀ †gvU Avq 2,60,42,955/- UvKv I e¨q 2,35,57,804/- 

UvKv, টিএফবি- শাহজােপুর †K‡› ª̀ †gvU Avq 8,30,479/- UvKv I e¨q 30,41,101/- UvKv Ges এিএফবি-

কুমারখালী বকদন্দ্র †gvU Avq 25,16,080/- UvKv I e¨q 26,67,921/- UvKv| Av‡jvP¨ †K› ª̀mg~‡ni আয়-ব্যদয়র 

বহিাব বলখবিদত্রর মাধ্যদম বেখাদনা হদলা (পৃষ্ঠা- 30, ৩৩ ও ৩৬)। 
 

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

১০.৮.১  তাঁবতদের বন্ধ তাঁতিমূহ িালু করার বনবমত্ত িলবত মূলধন িরবরাদহর লদক্ষ্য ৫০.১৫৬ বকাটি টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় ‘‘তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবি (িাংদশাবধত)’’ শীষ ডক একটি প্রকে RyjvB 1998 ‡_‡K 30 Ryb 2006 ch©šÍ 

mg‡q বাস্তবায়ন করা হদয়দি। প্রকদের বাস্তবায়ন বময়াে বশষ হদলও আোয়কৃত লভযাাংদশর অে ড বেদয় ঋণ ববতরণ 

কার্ ডক্রম অব্যাহত রদয়দি।  

 

১০.৮.২  এ কম ডসূবির আওতায় ২০১৬-১৭ অে ড বিদর ১০০০ জন তাঁবতদক ঋণ ববতরদণর লক্ষ্যমাত্রার ববপরীদত ১০০০ 

জন তাঁবতদক ৩৮২২ টি তাঁদতর ববপরীদত ৪৪০.০৩ লক্ষ্ টাকা ববতরণ করা হদয়দি। আদলািয অে ড বিদর ঋণ আোদয়র 

লক্ষ্যমাত্রা বিল ২৪০.০০ লক্ষ্ টাকা এবাং প্রকৃত আোয় হদে ৪২৫.৪০ লক্ষ্ টাকা। আোদয়র গড় হার ১৭৭.২৫%। এিাড়া 

প্রকদের শুরু বেদক জুন ২০১৭ মাি পর্ ডন্ত িমদয় ৪২৭৩২ জন তাঁবতদক ৬০৯০১ টি তাঁদতর ববপরীদত ৬৯৭০.১৮ লক্ষ্ 

টাকা ববতরণ করা হদয়দি। উক্ত িমদয় ঋণ আোদয়র লক্ষ্যমাত্রা বিল ৬৯২১.৯২ লক্ষ্ টাকা এবাং প্রকৃত আোয় হদে 

৪৮৬১.৫৮ লক্ষ্ টাকা। আোদয়র গড় হার ৭০.২৩%। ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কার্ ডক্রদমর বববরণ আলাোভাদব অত্র 

প্রবতদবেদনর িারবণ ৪.১-৪.২ এ িবন্নদবশ করা হদয়দি। এিাড়া ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবির বাবষ ডক ও ক্রমপুবঞ্জত ঋণ ববতরণ ও 

আোয় (পৃষ্ঠা- ৩৯-৪২ ও ৪৫-৪৮) এবাং ঋণ আোদয়র বাবষ ডক ও ক্রমপুবঞ্জত শতকরা বহিাব বলখবিদত্রর িাহাদয্য 

বেখাদনা হদলা (পৃষ্ঠা- ৩৮ ও ৪৪)। 

 

১০.৮.৩  তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কম ডসূবির আওতায় িমাপ্ত প্রকেটির অনুকূদল ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ্ টাকা িরকাদরর বনকট 

হদত ঋণ বহদিদব গ্রহণ করা হয়। পরবতীদত িরকাদরর বিিান্ত অনুর্ায়ী ববগত ০২.১০.২০১২ তাবরদখ ২,৬৩৮.৫২ লক্ষ্ 

টাকা, ২৫.১০.২০১২ তাবরদখ ২০০.০০ লক্ষ্ টাকা, ০৯.০৭.২০১৩ তাবরদখ ২০০.০০ লক্ষ্ টাকা, ২৬.০৬.২০১৪ তাবরদখ 

২০০.০০ লক্ষ্, ০৪.১০.২০১৫ তাবরদখ ২৭৫.০০ লক্ষ্, ১৯.১০.২০১৫ তাবরদখ ২৭০.৩০ লক্ষ্ টাকা, ২৬.০৬.২০১৬ 

তাবরদখ ১০০.০০ লক্ষ্ টাকা, ১৬.১১.২০১৬ তাবরদখ ২৫.০০ লক্ষ্ টাকা এবাং ০২.০৩.২০১৭ তাবরদখ ১০০.০০ লক্ষ্ 

টাকািহ িব ডদমাট ৪,০০৮.৮২ লক্ষ্ টাকা ঋণ পবরদশাদধর অাংশ বহদিদব বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক বাাংলাদেশ 

ব্যাাংদক জমা প্রোন করা হদয়দি।  

 

১০.৯।  তাঁতবদস্ত্রর ‘‘কাবি অব অবরবজন িনেপত্র’’ ইসুযকরণিঃ 

 

১০.৯.১  হস্তিাবলত তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্র িামবগ্র ববদেদশ রপ্তাবনর মাধ্যদম তবদেবশক মুদ্রা অজডন তো হস্তিাবলত 

তাঁতবশদে বনদয়াবজত প্রাবন্তক তাঁবতদের আে ড-িামাবজক উন্নবতর লদক্ষ্য রপ্তাবনকারকদের আদবেদনর বপ্রবক্ষ্দত 

তাঁতজাত পে রপ্তাবনর সুববধাদে ড বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড হদত হস্তিাবলত তাঁতবশেজাত বদস্ত্রর কাবি অব অবরবজন 

িনেপত্র প্রোন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অে ডবিদর ১৪ টি রপ্তাবনকারক প্রবতষ্ঠানদক তাঁদের আদবেদনর বপ্রবক্ষ্দত 

১১৫,১০,০৬০.০০ মাবকডন র্লার মূল্যমাদনর তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্র ও বপাশাক িামবগ্র রপ্তাবনর জন্য ৩১৭ টি কাবি অব 

অবরবজন িনেপত্র প্রোন করা হদয়দি। রপ্তাবনকৃত পদের মদধ্য টাঙ্গাইল তাঁত কটন শাবড় ৮,২০,০০০ বপি, তাঁত 

কটন শাবড় ২৬,৯০,৪৩৫ বপি, তাঁত লুবঙ্গ ৬,৮৭,৭০০ বপি, তাঁতজাত পে (ওড়না) ৩,৪২,১৭০ বপি এবাং বববভন্ন 

প্রকার তাঁতজাত পে ৪,৩৬০ বপি রদয়দি। কাবি অব অবরবজন প্রতযয়নপত্র বফ বাবে িব ডদমাট ১,৫৮,৫০০/- (এক 

লক্ষ্ আটান্ন হাজার পাঁিশত) টাকা ববাদর্ ডর অে ড ও বহিাব ববভাদগ জমা হদয়দি।  
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১০.৯.২  বমলা ও প্রেশ ডনী (অভযন্তরীণ):  হস্তিাবলত তাঁদত উৎপাবেত বদস্ত্রর জনবপ্রয়তা বৃবি ও বাজার িম্প্রিারদণর 

লদক্ষ্য বেদশর বববভন্ন স্থাদন জাতীয়, িামাবজক ও ধমীয় উৎিব উপলদক্ষ্ বেশীয় তাঁত বস্ত্র বমলা ও প্রেশ ডনীর 

আদয়াজন করা হদয় োদক। তাঁবত িবমবতর িেস্য/তাঁত কারখানার মাবলক/তাঁত বস্ত্র রপ্তাবনকারকগণ এিব বমলা ও 

প্রেশ ডনীদত তাদের উৎপাবেত বস্ত্রাবে প্রেশ ডন ও ববক্রয় কদর োদকন। এ কার্ ডক্রদমর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িহায়তায় বেদশর বববভন্ন স্থাদন ৪টি বেশীয় তাঁত বস্ত্র প্রেশ ডনী ও বমলার আদয়াজন করা 

হদয়দি। 
 

১০.৯.৩  বমলা (আন্তজডাবতক):   হস্তিাবলত তাঁত বস্ত্রদক ববদেদশর বাজাদর জনবপ্রয় কদর বতালা এবাং ববদেদশ এর 

বাজার সৃবি ও িম্প্রিারদণর লদক্ষ্য রপ্তাবন উন্নয়ন বুযদরার উদযাদগ ১৪-২৭ নদভম্বর ২০১৬ িমদয় ভারদতর 

নয়াবেল্লীদত অনুবষ্ঠত Indian International Trade Fair (IITF) শীষ ডক বমলায় ঢাকার বমরপুর ববনারবি 

তাঁবত িবমবতর ০২ (দুই) জন প্রবতবনবধর অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা করা হদয়দি। এ িাড়া মহান ববজয় বেবি উের্াপন 

উপলদক্ষ্ কলকাতাস্থ বাাংলাদেশ বর্পুটি হাইকবমশদনর উদযাদগ আদয়াবজত বাাংলাদেশ ববজয় উৎিব-২০১৬ এ 

একজন ববনারবি তাঁবত িেদস্যর ববনারবি শাবড়র িলিহ অাংশগ্রহদণর করা হদয়দি। সুতরাাং ০২ টি আন্তজডাবতক 

বমলায় অাংশগ্রহণ করা হদয়দি। 

 

১০.১০।  তাঁবত িবমবত গঠন ও অবর্ট করণ এবাং তাঁত কারখানার অনুদমােনিঃ 
 

তাঁবত িবমবত বববধমালা, ১৯৯১ এ ববণ ডত ক্ষ্মতাবদল বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক জুন ২০১৭ মাি পর্ ডন্ত িারা বেদশ 

বমাট ১,৩২৩ টি প্রােবমক, ৫৬ টি মাধ্যবমক এবাং ০১ টি জাতীয় তাঁবত িবমবত বনবন্ধন করা হদয়দি। বনবন্ধনকৃত 

প্রােবমক তাঁবত িবমবতগুদলার মদধ্য ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ববাদর্ ডর ২২ টি বববিক বিন্টাদরর আওতায় বমাট ৭৬ টি 

প্রােবমক িবমবতর অবর্ট িম্পন্ন হদয়দি। প্রােবমক এবাং মাধ্যবমক তাঁবত িবমবতর তথ্যাবে, প্রােবমক তাঁবত িবমবত 

অবর্টকরণ িাংক্রান্ত তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ ৫ এ িবন্নদবশ করা হদয়দি। িমগ্র বেদশ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

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

 

১০.১১।  ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর িাংদশাবধত বাবষ ডক উন্নয়ন কম ডসূবিদত অন্তভু ডক্ত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রকেিমূহিঃ 
 

২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর িাংদশাবধত বাবষ ডক উন্নয়ন কম ডসূবিদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনম্নবলবখত ০৭ টি প্রকে 

অন্তভু ডক্ত আদি। তন্মদধ্য ০৩ টি িলবত প্রকে র্োিঃ (১) তাঁত বদস্ত্রর উন্নয়দন ফযাশন বর্জাইন, বেবনাং ইনবিটিউট এবাং 

০১টি বববিক বিন্টার স্থাপন (৩য় িাংদশাবধত); (২) ব্যাদলবসাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন 

(ববএমআরই) অব যা এবক্সিটিাং ক্লে প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত) এবাং (৩) 

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

প্রকেগুদলা িলবত প্রকে বহদিদব বাস্তবায়ন করা হদে। প্রকে ০৩ টির অনুকূদল ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর 

আরএবর্বপ’বত ৪,৭৭৯.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে রাখা হদয়দি। বরােকৃত অদে ডর ববপরীদত বমাট ৪৭২৫.৩২১ লক্ষ্ টাকা 

ব্যয় হদয়দি। অববশি ৫৩.৬৭৯ লক্ষ্ টাকা িরকাবর বকাষাগাদর জমা বেয়া হদয়দি। অপর ৪ টি প্রকে র্ো (১) 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ ৬ টি প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র এবাং ০২ টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপন, (২) 

তাঁত পবল্ল স্থাপন, (৩) বাাংলাদেদশর বিানালী ঐবতহয মিবলন সুতা ও কাপড় ততবরর প্রযুবক্ত পুনরুিার (১ম পর্ ডায়) 

এবাং (৪) বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদলক্স স্থাপন শীষ ডক প্রকেগুদলা বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত 

নতুন প্রকে তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদি। বাস্তবায়নাধীন প্রকেগুদলার আবে ডক ও বাস্তব অগ্রগবত িাংক্রান্ত ববস্তাবরত 

তথ্যাববল অত্র প্রবতদবেদনর িারবণ- ৬ এ িবন্নদবশ করা হদয়দি। বনদম্ন ০৭ টি প্রকদের িাংবক্ষ্প্ত বববরণ বেয়া হদলািঃ 

 

বাস্তবায়নাধীন প্রকেিমূহিঃ 
 

১০.১২  তাঁত বদস্ত্রর উন্নয়দন ফযাশন বর্জাইন ও বেবনাং ইনবিটিউট এবাং একটি বববিক বিন্টার স্থাপন  

 (৩য় িাংদশাবধত): 
 

১০.১২.১  বাজাদরর িাবহো এবাং বভাক্তার পিন্দ অনুর্ায়ী নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাববত নতুন বর্জাইদনর 

উপর তাঁবতদেরদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোদনর মাধ্যদম েক্ষ্তা ও উৎপােন বৃবি, প্রকদের আওতায় প্রবত বির ২৪০০ জন 

তাঁবতদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন এবাং আকষ ডণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর মাধ্যদম তাঁবতদের আয় ও জীবনর্াত্রার মাদনান্নয়দনর 

লদক্ষ্য বমাট ৪১৫০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকেটি অনুদমাবেত হয়। প্রকদের আওতায় নরবিাংেীদত ১টি 

ফযাশন বর্জাইন বেবনাং ইনবিটিউট এবাং টাাংগাইল বজলার কাবলহাবত, বিরাজগঞ্জ বজলার ববলকুবি ও বমৌলভীবাজার 

বজলার কমলগদঞ্জ ১টি কদর বমাট ৩টি প্রবশক্ষ্ণ উপদকন্দ্র স্থাপদনর ব্যবস্থা রাখা হয়। 
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১০.১২.২  প্রকদের আওতায় নরবিাংেী ফযাশন বর্জাইন প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট এবাং ৩ টি প্রবশক্ষ্ণ উপদকন্দ্র র্ো 

টাঙ্গাইদলর কাবলহাবত, বিরাজগদঞ্জর ববলকুবি ও বমৌলভীবাজাদরর কমলগদঞ্জর পূতড বনম ডাণ কাজ ৯৯% িম্পন্ন 

হদয়দি। প্রকদের আওতায় ৪টি বকদন্দ্রর জন্য প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্পাবত ক্রয় এবাং প্রবতস্থাপন িম্পন্ন করা হদয়দি। প্রকদের 

আওতায় ১০৫ টি জনবদলর পে রাজস্ব বাদজদট সৃজদনর ববষয়টি অে ড মন্ত্ণালদয় প্রবক্রয়াধীন। প্রকেটি রাজস্ব বাদজদট 

স্থানান্তবরত হদল শীঘ্রই প্রবশক্ষ্ণ কার্ ডক্রম শুরু করা হদব। উদল্লখ্য, প্রকেটি গত ৩০ জুন ২০১৭ তাবরদখ িমাপ্ত হদয়দি। 

 

১০.১২.৩  ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপদত প্রকদের অনুকূদল বমাট ৫৩৯.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় হদয়দি। 

উক্ত অে ড বিদর জুলাই ২০১৬ বেদক জুন ২০১৭ মাি পর্ ডন্ত ৪৯৯.৮৩১ লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত 

৯২.৭৩% এবাং বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। প্রকে শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৩৮০৯.৮২৬ লক্ষ্ টাকা 

এবাং বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। 

 

১০.১৩  ব্যাদলবসাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব যা এবক্সিটিাং ক্লে প্রদিবিাং 

বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত) : 
 

১০.১৩.১  বতডমান িমদয় প্রবতদর্াবগতামূলক বাজাদর হস্তিাবলত তাঁদত উৎপাবেত বস্ত্রদক টিবকদয় রাখার লদক্ষ্য 

মানিম্পন্ন বস্ত্র উৎপােন বনবিত করার পাশাপাবশ বকন্দ্রটিদক লাভজনক প্রবতষ্ঠাদন পবরণত করার জন্য আধুবনক 

র্ন্ত্পাবত স্থাপদনর বনবমত্ত ‘‘ব্যাদলবসাং মর্ান ডাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব যা এবক্সিটিাং 

ক্লে প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী’’ শীষ ডক ৩২৩২.১৩ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

প্রকেটি ববএমআরইকরদণর মাধ্যদম তাঁবতদের স্বে মূদল্য বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বিবা র্ো- কাপড় রাংকরণ, মাদি ডরাইবজাং, 

বিন্টাবরাং, কযাদলন্ডাবরাং, বপ্রবন্টাং ইতযাবে বিবা অবধকতর বৃবি পাদব। 

 

১০.১৩.২   প্রকেটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৭ বময়াে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত বমাট ৪১৫৮.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদের ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ একদনক কর্তডক অনুদমাবেত হদয়দি। 

 

১০.১৩.৩  ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদের অনুকূদল বমাট ২৯৪০.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় 

হদয়দি। িলবত অে ড বিদর জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ২৯২৮.৩২৮ লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৯.৬০% এবাং 

বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। প্রকদের শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৩,৭১৬.৭৫৮ লক্ষ্ টাকা এবাং বাস্তব 

অগ্রগবত ৮০%। 

 

১০.১৩.৪  প্রকদের আওতায় কার্ ডাদেশকৃত অাংদশর বাউন্ডাবর ওয়াল এবাং পুরাতন ফযাক্টবর ভবদনর বমরামদতর কাজ 

িম্পন্ন হদয়দি। প্রকদের অবফি ভবন (ভূবম উন্নয়নিহ) বনম ডাণ কাজ িম্পন্ন হদয়দি। ফযাক্টবর ভবদনর বনম ডাণ কাজ 

গদড় প্রায় ৯৬% িম্পন্ন হদয়দি। এিাড়া, প্রকদের আওতায় ১টি িযান্টার বমবশন ক্রয়পূব ডক প্রবতস্থাপদনর কাজ িম্পন্ন 

হদয়দি এবাং অববশি বমবশনাবরজ ক্রয়/িাংগ্রদহর বনবমত্ত ববএমটিএফ-এর অনুকূদল কার্ ডাদেশ প্রোন ও ববল পবরদশাধ 

করা হদয়দি। প্রকদের অববশি কাজ জুন ২০১৭ এর মদধ্য িম্পন্ন করা িম্ভব হদব না ববধায় প্রকদের বময়াে আগামী 

জুন ২০১৮ পর্ ডন্ত বৃবিপূব ডক বমাট ৪৪৫৮.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদের ২য় িাংদশাবধত বর্বপবপ অনুদমােদনর 

জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম গত ২৪.০৫.২০১৭ তাবরদখ পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। গত 

২২.০৬.২০১৭ তাবরদখ প্রকেটির উপর পবরকেনা কবমশদনর বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। 

 

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

 

১০.১৪.১  বেদশর তাঁত অধুযবষত এলাকায় তাঁবতদের বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা বর্মন- সূতা এবাং কাপড় রাংকরণ, 

মাি ডারাইবজাং, কযাদলন্ডাবরাং, বিন্টাবরাং ইতযাবে বিবা প্রোদনর লদক্ষ্য বেদশর বববভন্ন তাঁতবনববড় এলাকায় 

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

৫৮৩৪.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকেটি িলমান রদয়দি। এই ৩টি িাবভ ডি বিন্টার হদলািঃ- (১) কাবলহাবত, 

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

১০.১৪.২   প্রকেটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৮ বময়াদে বাস্তবায়দনর বনবমত্ত বমাট ৫৮৩৪.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় প্রকদের ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ মাননীয় পবরকেনা মন্ত্ী কর্তডক অনুদমাবেত হদয়দি। 
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১০.১৪.৩   ২০১৬-১৭ অে ড বিদর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদের অনুকূদল বমাট ১৩০০.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় 

হদয়দি। িলবত অে ড বিদর জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ১২৯৭.১৬২ লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৯.৭৮% এবাং 

বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। প্রকে শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ২২২৪.১৯০ লক্ষ্ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত 

৩৯.০০%। 

 

১০.১৪.৪   প্রকদের আওতায় কাবলহাবত িাবভ ডি বিন্টাদরর পূতড বনম ডাণ কাজ গদড় প্রায় ৯৬% িম্পন্ন হদয়দি।  শাহজােপুর 

ও কুমারখালী িাবভ ডি বিন্টাদরর ফযাক্টবর বশদর্র বনম ডাণ কাজ িম্পন্ন হদয়দি এবাং এ ২টি বিন্টাদরর অন্যান্য অবকাঠাদমা 

বনম ডাণ কাজ গদড় প্রায় ৬০% িম্পন্ন হদয়দি। প্রকদের কাবলহাবত বকদন্দ্রর র্ন্ত্পাবত িরবরাদহর জন্য ববএমটিএফ-বক 

কার্ ডাদেশ প্রোন করা হদয়দি এবাং এ পর্ ডন্ত প্রদয়াজনীয় অে ড প্রোন করা হদয়দি। প্রকদে স্থাবপতব্য কাবলহাবত ও 

শাহজােপুর বকদন্দ্রর ETP এর বনম ডাণ কাজ শুরু করা হদয়দি।  

 

১১।  নতুন প্রকেিমূহিঃ 

 

১১.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ ৬ টি প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র এবাং ২ টি মাদকডট প্রদমাশন বকন্দ্র স্থাপনিঃ 
 

বেদশর তাঁত অধুযবষত এলাকািমূদহর তাঁবতদেরদক উন্নত বয়ন ও রাংকরণ ববষদয় প্রবশক্ষ্ণ প্রোদনর মাধ্যদম েক্ষ্তা ও 

উৎপােন বৃবি, বিদর ৩০০০ প্রবশক্ষ্ণােীদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন এবাং তাঁত বদস্ত্রর গুনগত মান বৃবির মাধ্যদম তাঁবতদের 

আয় ও জীবনর্াত্রার মাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য ‘‘বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র  স্থাপন’’ 

শীষ ডক একটি প্রকে ৬১১৯.৭১ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রণয়ন করা হয়। পরবতীদত মন্ত্ণালদয়র বনদে ডশনা অনুর্ায়ী 

বমাট ৪২২৯.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৯.০৫.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় 

বপ্ররণ করা হয়। তৎদপ্রবক্ষ্দত গত ২০.০৭.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় িাংবিি বর্বপবপ’র উপর র্ািাই 

বািাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। উক্ত িভার বিিান্ত অনুিাদর বমাট ৫৮৫৮.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১০.১০.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকদের জনবল 

বনধ ডারদণর ববষদয় অে ড মন্ত্ণালদয় ০৮.০২.২০১৭ তাবরদখ এক িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। উক্ত িভার বিিান্ত অনুর্ায়ী 

বর্বপবপ পুনগ ডঠন করা হদে। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপদত বরােববহীন ভাদব অননুদমাবেত 

নতুন প্রকে তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদি। 

 

১১.২  তাঁত পবল্ল স্থাপনিঃ 

 

১১.২.১   েবরদ্র ও প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক পুনব ডািদনর লদক্ষ্য তাঁবত পবরবারদক আবাি-কাম-কারখানা স্থাপদনর জন্য 

জবমর লট বরাে করা, তাঁতবস্ত্রদক জনবপ্রয় এবাং তাঁবতদের উৎপাবেত বস্ত্র ববপণদনর সুববধাদে ড প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় 

বকন্দ্র স্থাপন করা, উন্নত পবরদবশ সৃবির লদক্ষ্য বিখাদন স্কুল, কদলজ, মিবজে, রাস্তা, বখলার মাঠিহ প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা বনম ডাণ করা, তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর িম্প্রািারণমূলক বিবা প্রোদনর মাধ্যদম আত্মকম ডিাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃবি এবাং জীবনর্াত্রার মান উন্নত করার লদক্ষ্য বমাট ১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকদের বর্বপবপ’র উপর র্ািাই বািাই কবমটির এক িভা গত ০৩.০৮.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র 

ও পাট মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দি।  

 

১১.২.২   পরবতীদত প্রকেটির উপর Feasibility study করার জন্য একটি আন্তিঃমন্ত্ণালয় কবমটি গঠন করা 

হয়। আন্তিঃমন্ত্ণালয় কবমটির প্রবতদবেন অনুর্ায়ী আদলািয তাঁত পবল্ল প্রকদের জন্য বমাট ১,৯১১০০.০০ লক্ষ্ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ২৯.১২.২০১৬ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। মন্ত্ণালয় হদত 

বর্বপবপ গত ০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। এিাড়া আদলািয প্রকেটি “বশখ হাবিনা 

তাঁত পবল্ল” নামকরদণ অনুদমােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য গত ০২.০৪.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় 

কর্তডক জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান বমদমাবরয়াল োিদক অনুদরাধ করা হদয়দি। উদল্লখ্য, প্রকেটি 

২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকে তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদি। 
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১১.৩  বাাংলাদেদশর বিানাবল ঐবতহয মিবলন সুতা ও কাপড় ততবরর প্রযুবক্ত পুনরুিার (১ম পর্ ডায়): 

 

মিবলন প্রযুবক্ত পুনরুিাদরর লদক্ষ্য ব্যাপক গদবষণা কার্ ডক্রম পবরিালনা করা, মিবলন কাপদড়র নমুনা িাংগ্রহ এবাং 

নমুনা হদত মিবলন সুতার DNA বিদকাদয়স িনাক্তকরণ, মিবলদনর সুতা ততবরর “ফুটি কাপ ডাি” (বাাংলাদেদশর 

বকান অঞ্চদল আদি বকনা তা) অনুিন্ধান করা, “ফুটি কাপ ডাি” উবদ্ভদের DNA এর িাদে মিবলন কাপদড়র DNA 

এনালাইবিি কদর কাবিত ভযারাইটি িনাক্তকরণ এবাং মিবলন কাপড় ততবরর উপদর্াগী “ফুটি কাপ ডাি” তুলার জাত 

পাওয়া না বগদল িমজাতীয় তুলার জাম ড-লাজম িাংগ্রহ করার লদক্ষ্য িব ডদশষ ১৪৫৫.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় 

আদলািয প্রকদের বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকদের উপর গত ২০.০৭.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও 

পাট মন্ত্ণালদয় প্রকদের র্ািাই বািাই কবমটির এক িভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত  িভার বিিান্ত অনুর্ায়ী বমাট ১২৫০.০০ 

লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ গত ১৮.০৮.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। আদলািয 

প্রকদের জনবল বনধ ডারণ িাংক্রান্ত কবমটির এক িভা গত ২৬.০৮.২০১৬ তাবরদখ অে ড মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দি। উক্ত 

িভার বিিাদন্তর প্রবতফলন ঘটিদয় ১২১০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর ১০.১০.২০১৬ তাবরখ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। পরবতীদত বর্বপবপ’টি মন্ত্ণালয় হদত পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। 

আদলািয প্রকদের উপর পবরকেনা কবমশদন গত ২০.১১.২০১৬ তাবরদখ বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। উক্ত িভার 

বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১২১০.০০ লক্ষ্ টাকা ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম  

পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকেটি মাননীয় পবরকেনা মন্ত্ী কর্তডক চূড়ান্ত অনুদমােদনর প্রবক্রয়াধীন 

আদি। প্রকদের বর্বপবপ অনুদমােদনর জন্য গত ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় প্রবতমন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক 

একটি আধা-িরকাবর (বর্ও) পত্র মাননীয় মন্ত্ী, পবরকেনা মন্ত্ণালয় বরাবদর বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকদের বর্বপবপ 

অনুদমােদনর জন্য গত ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় প্রবতমন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক একটি আধা-িরকাবর 

(বর্ও) পত্র মাননীয় মন্ত্ী, পবরকেনা মন্ত্ণালয় বরাবদর বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকেটি পবরকেনা কবমশদন অনুদমােদনর 

জন্য প্রবক্রয়াধীন আদি। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত 

নতুন প্রকে তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদি। 

 

১১.৪   বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদলক্স স্থাপনিঃ 

 

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

িাংকট বনরিদনর লদক্ষ্য আবাবিক ভবন বনম ডাণ, উন্নত পবরদবশ সৃবির লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় অন্যান্য অবকাঠাদমা বনম ডাণ, 

ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট বনম ডাণিহ তাঁত বশে তো তাঁবতদের উন্নয়দনর জন্য বববভন্ন সুদর্াগ সুববধা প্রোদনর লদক্ষ্য 

বমাট ১৫৪০০.০০ লক্ষ্ টাকার পূতড বনম ডাণ কাদজর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হদয়দি। গত ১৯-০৭-২০১৬ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় 

অনুবষ্ঠত প্রকে পর্ ডাদলািনা িভায় উক্ত স্থাপনািমূদহর পাশাপাবশ ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপদনর জন্য বিিান্ত 

গ্রহণ করা হয়। বি বমাতাদবক প্রকদের বর্বপবপ বমাট ১২৩৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় পুনগ ডঠন করতিঃ গত 

০৭.০৫.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকেটির উপর গত ১১.০৬.২০১৭ তাবরদখ 

মন্ত্ণালদয় প্রকে র্ািাই বািাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর 

আরএবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকে তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদি। 

 

১২।  তাঁত শুমাবর ২০১৬: 

 

১২.১  বেদশর ববযমান তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষ্য িরকাবর বকাংবা ববিরকাবর পর্ ডাদয় 

বর্দকান পেদক্ষ্প গ্রহণ, প্রকে গ্রহণ, এিাংক্রান্ত বর্দকান প্রাক্কলন ততবর, গদবষণা, তাঁবতদের উন্নয়ন ইতযাবে কার্ ডক্রম 

গ্রহদণর বক্ষ্দত্র তাঁত শুমাবর অতযন্ত প্রদয়াজন। বেদশ ববযমান তাঁত িাংখ্যা (িালু ও িালু বনই এমন তাঁত), তাঁত বশদে 

বনদয়াবজত বলাক িাংখ্যা, প্রকার বভবত্তক বমাট উৎপােন, কাউন্ট বভবত্তক সুতার িাবহো, তাঁবতদের ববযমান িমস্যা, 

উৎপােন উপকরণ তো সুতা, রাং, রিায়ন, খুিরা র্ন্ত্াাংশ, কার্ ডকরী মূলধন, ববপণন ব্যবস্থা, তাঁত বশদের ভববষ্যত 

িম্ভাবনা, িদব ডাপবর জাতীয় অে ডনীবতদত এ বশদের অবোন ইতযাবে িম্পদকড িঠিক তথ্যাবে পাওয়া র্াদব। এিব তথ্য 

তাঁত বশদের উন্নয়দন িঠিক নীবত বনধ ডারণ ও প্রকে/কম ডসূবি প্রণয়দন িহায়ক হদব। র্ার ফদল বেশব্যাপী তাঁত শুমাবর 

পবরিালনা করা অপবরহার্ ড। তাঁত শুমাবরর মাধ্যদমই তাঁত বশদের র্াবতীয় তথ্যাবে িাংগ্রহ করা িম্ভব হদব। 
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১২.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা’র মাধ্যদম ২০০৩ িাদল িব ডদশষ তাঁত শুমাবর 

অনুবষ্ঠত হদয়দি। বি অনুিাদর ২০১৬ িাদলর মদধ্য তাঁত শুমাবর প্রণয়ন ও পবরিালনার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর 

জন্য ০৪.০২.২০১৬ তাবরদখ বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা-বক অনুদরাধ করা হদয়দি। বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা 

বেদক জানা বগদি তাঁত শুমাবর’র বর্বপবপ ববববএি কর্তডক প্রণয়ন কদর পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। তাঁত 

শুমাবর ২০১৬ অনুষ্ঠাদনর জন্য গত ১১.০২.২০১৭ তাবরখ মাননীয় প্রবতমন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক একটি আধা 

িরকাবর (বর্ও) পত্র মাননীয় মন্ত্ী, পবরকেনা মন্ত্ণালয় বরাবদর বপ্ররণ করা হদয়দি। 

 

১৩।  মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর বনদে ডশনািঃ 

 

১৩.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অবফি ভবনিহ অন্যান্য স্থাপনা বনম ডাণিঃ 

 

১৩.১.১  ববগত ১২.১০.২০১৪ তাবরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় পবরেশ ডনকাদল বনদম্নাক্ত বনদে ডশনা 

প্রোন কদরনিঃ 

 

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

 

১৩.১.২  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বমরপুদরর জবমদত অববধভাদব বিবািকৃত ববস্তবাবিদের উদেদের ববরুদি মহামান্য 

হাইদকাদট ড জবনক হাবিনা ববগম গাং কর্তডক বরট নাং ৫৬৭/২০০৩ মামলা োদয়র কদরন। ববণ ডত মামলায় বাাংলাদেশ 

তাঁত ববার্ ড গত ০৬.০৫.২০১৫ তাবরদখ পক্ষ্ভুক্ত হয়।  

 

1৩.1.3  প্রকে এলাকার ৪০ একর জবমর মদধ্য ৩.০০ একর জায়গা জাতীয় গৃহায়ন কর্তডপক্ষ্ কর্তডক বাাংলাদেশ তাঁত 

ববার্ ডদক বুবঝদয় বেয়া হদয়দি এবাং গত ১৯.০৮.২০১৫ তাবরদখ জাতীয় গৃহায়ণ কর্তডপক্ষ্ কর্তডক বাতাঁদবাদক wjজ wWর্ 

বরবজদেশন কদর বেয়া হদয়দি র্ার েবলল নাং-৬৫১৯। 
 

1৩.1.4  অববশি ৩৭ একর জবম প্রাবপ্তর লদক্ষ্য তাঁত ববার্ ড এবাং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তডপক্ষ্ মামলাটি বনষ্পবত্তর জন্য 

বর্ৌেভাদব কাজ করদি। ইদতামদধ্য ববনারবি শাবড় প্রস্তুতকারী তাঁবতদের ববনারবি পবল্ল, ভাষাণদটক, কাফরুল, ঢাকা 

হদত ঢাকার বাইদর পুনব ডািন এর নাদম উদেদের ববরুদি ববনারবি তাঁবতদের পদক্ষ্ জবনক আিঃ মান্নান গাং িহ ৮০ জন 

তাঁবত মহামান্য আোলদত বরট বপটিশন নাং ১০০৭৭/২০১৫ মামলা োদয়র কদরন।  
 

১৩.১.৫  উভয় পদক্ষ্র শুনাবন বশদষ রুল্ি বনষ্পবত্ত না হওয়া পর্ ডন্ত মহামান্য হাইদকাট ড গত ১৭.০৯.২০১৫ তাবরখ হদত 
০৬ (িয়) মাদির জন্য স্থবগতাদেশ প্রোন কদরন এবাং পরবতীদত ০১ (এক) বিদরর জন্য possession & 

position এর উপদর বস্থবত অবস্থা বজায় রাখার Rb¨ gnvgvb¨ Av`vjZ আদেশ প্রোন কদরন। 01 eQi †gqv` 
†kl nIqvi cieZx© 01 eQ‡ii Rb¨ mgq ewa©Z Kiv nq| 
 

১৩.১.৬  মামলাটি বনষ্পবত্তর লদক্ষ্য আইনজীবীর িাদে মামলার ববষদয় পর্ ডাদলািনা তবঠক করা হদয়দি। আইনজীবীর 

পরামশ ডক্রদম ববজ্ঞ অযাটবন ড বজনাদরলদক এ মামলায় িম্পকৃ্ত করার লদক্ষ্য আইন, ববিার ও িাংিে ববষয়ক মন্ত্ণালদয় 

অনুদরাধ করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয়দক অনুদরাধ করা হদয়দি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত ববজ্ঞ অযাটবন ড 

বজনাদরলদক অনুদরাধ পত্র বপ্ররণ করা হদয়দি। এই বপ্রবক্ষ্দত ববজ্ঞ অযাটবন ড বজনাদরল এর িাদে বর্াগাদর্াগ করা 

হদয়দি। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তডপদক্ষ্র িাদে মামলা বনষ্পবত্ত ও জবম বরবজদেশন কাজ িম্পন্ন করার ববষদয় 

২৮.০৯.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠতব্য মামলা মবনটবরাং িভায় আদলািনা হয়। উক্ত আদলািনায় 

বিিান্ত হয় বর্, ৪০ একর জবমর মধ্য হদত অববশি ৩৭.০০ একর জবম জরুবর বভবত্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

অনুকূদল বরবজবি কদর বেয়ার জন্য জাতীয় গৃহায়ণ কর্তডপক্ষ্দক অনুদরাধ করদত হদব। এদত আইবন বকান িমস্যা 

োকদল আইন মন্ত্ণালদয়র মতামত গ্রহণপূব ডক ববষয়টি বনষ্পবত্ত করা হদব। উক্ত িভায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তডপদক্ষ্র 

প্রবতবনবধ উপবস্থত বিদলন। উক্ত বিিান্ত বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য জাতীয় গৃহায়ন কর্তডপক্ষ্দক অনুদরাধ করার জন্য বস্ত্র ও 

পাট মন্ত্ণালয়দক ১২.১২.২০১৬ তাবরদখ পত্র বপ্ররণ করা হদয়দি। ২৮.০৩.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় 

অনুবষ্ঠত মামলা মবনটবরাং িভায় ৩৭.০০ একর জবম বরবজবি প্রোদনর জন্য জাতীয় গৃহায়ন কর্তডপদক্ষ্র বনকট পত্র 

বলখার জন্য বনদে ডশনা বেয়া হদয়দি। বি অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হদয়দি। এিাড়াও ৩৭.০০ একর জবম বরবজবি 

প্রোদনর ববষদয় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তডপদক্ষ্র িাদে বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র একটি আন্তিঃমন্ত্ণালয় িভা অনুষ্ঠাদনর 

ব্যবস্থা গ্রহদণর বিিান্ত হদয়দি।   
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১৩.১.৭  বমরপুরস্থ ৩.০০ একর জবমদত বর্বজটাল িাদভ ড কাজ িম্পন্ন হদয়দি। বাতাঁদবা বেদক বপ্রবরত পূতড কাদজর 

প্রাক্কলন PWD কর্তডক বভটিাং কদর বনয়া হদয়দি এবাং ১২৩৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ প্রণয়ন করতিঃ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকেটির উপর গত ১১.০৬.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় প্রকে র্ািাই বািাই 

কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। 

 

১৩.২  তাঁত পবল্ল স্থাপনিঃ 

 

১৩.২.১   গণপ্রজাতন্ত্ী বাাংলাদেশ িরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্ী গত ১২-১০-২০১৪ তাবরদখ 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 বখালাদমলা জায়গায় ববনারবি/তাঁত পবল্ল স্থাপদনর ব্যবস্থা বনদত হদব।” 

 

১৩.২.২  মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর উবল্লবখত বনদে ডশনার বপ্রবক্ষ্দত তাঁত বশে তো তাঁবতদের িাবব ডক উন্নয়ন ও ববকাদশর 

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

১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকদের বর্বপবপ’র উপর 

র্ািাই বািাই কবমটির এক িভা গত ০৩.০৮.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দি। 

 

১৩.২.৩   পরবতীদত প্রকেটির উপর Feasibility study করার জন্য একটি আন্তিঃমন্ত্ণালয় কবমটি গঠন করা 

হয়। আন্তিঃমন্ত্ণালয় কবমটির প্রবতদবেন অনুর্ায়ী আদলািয তাঁত পবল্ল প্রকদের জন্য বমাট ১,৯১,১০০.০০ লক্ষ্ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ২৯.১২.২০১৬ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। মন্ত্ণালয় হদত 

বর্বপবপ গত ০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। এিাড়া আদলািয প্রকেটি “বশখ হাবিনা 

তাঁত পবল্ল” নামকরদণ অনুদমােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য গত ০২.০৪.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় 

কর্তডক জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান বমদমাবরয়াল োিদক অনুদরাধ করা হদয়দি। উদল্লখ্য, প্রকেটি 

২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকে তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদি। 

 

১৩.৩  ঐবতহযবাহী মিবলন সুতা ততবরর প্রযুবক্ত পুনরুিারিঃ 

 

১৩.৩.১  গত ১২-১০-২০১৪ তাবরখ মাননীয় প্রধানমন্ত্ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় পবরেশ ডন কাদল বনদম্নাক্ত বনদে ডশনা 

প্রোন কদরনিঃ 
 

“বস্ত্রবশদে বাাংলাদেদশ বিানালী ঐবতহয রদয়দি। বকান্ বকান্ এলাকায় মিবলদনর সুতা ততরী হদতা তা বজদন 

বি প্রযুবক্ত পুনরুিাদরর উদযাগ গ্রহদণর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরন” 

 

১৩.৩.২   উক্ত বনদে ডশনার বপ্রবক্ষ্দত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক ১টি বপবপএনবব প্রস্তুত কদর মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা 

হয়। পরবতীদত মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর কার্ ডালদয়র মুখ্যিবিব মদহােদয়র িভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত িভায় প্রকে আকাদর 

বনধ ডাবরত ফরদমদট প্রবক্রয়াকরদণর জন্য বনদে ডশনা প্রোন করা হয়। মিবলন প্রযুবক্ত পুনরুিাদরর লদক্ষ্য বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাদর্ ডর বিয়ারম্যান মদহােয়দক আহবায়ক কদর রাজশাহী ববশ্বববযালয়, বাাংলাদেশ বটক্সটাইল ববশ্বববযালয়, 

বাাংলাদেশ বটক্সটাইল বমল্ি করদপাদরশন, তুলা উন্নয়ন ববাদর্ ডর প্রবতবনবধর িমিদয় একটি ববদশষজ্ঞ কবমটি গঠন 

করা হদয়দি।  

 

১৩.৩.৩   বমাট ৭১৮.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। 

পরবতীদত বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র বনদে ডশনা অনুর্ায়ী িব ডদশষ বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১৮.০৮.২০১৬ তাবরদখ 

১২১০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম পবরকেনা কবমশদন 

বপ্ররণ করা হয়। আদলািয প্রকদের উপর পবরকেনা কবমশদন গত ২০.১১.২০১৬ তাবরদখ বপইবি িভা অনুবষ্ঠত 

হদয়দি। উক্ত িভার বিিাদন্তর আদলাদক বমাট ১২১০.০০ লক্ষ্ টাকা ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম  পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। প্রকেটি মাননীয় পবরকেনা মন্ত্ী মদহােয় কর্তডক চূড়ান্ত 

অনুদমােদনর প্রবক্রয়াধীন আদি। উদল্লখ্য, প্রকেটি ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব 

অননুদমাবেত নতুন প্রকে তাবলকায়  অন্তভু ডক্ত আদি। 
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১৩.৩.৪  বতডমান অবস্থািঃ 

 

(১) ববদশষজ্ঞ কবমটি গত ০৮.০৩.২০১৭ তাবরখ গাজীপুদরর কাপাবিয়ায় এবাং ২৮.০৩.২০১৭ হদত ৩১.০৩.২০১৭ 

তাবরখ পর্ ডন্ত রাঙ্গামাটি  বজলার বাঘাইিবড়, িাদজক এবাং লাংগদু এলাকায় ফুটি কাপ ডাি জাদতর তুলা গাদির 

অনুিন্ধাদনর লদক্ষ্য িাদভ ড কাজ িম্পন্ন কদরদিন। গাজীপুদরর কাপাবিয়া বেদক ১২টি, রাঙ্গামাটি  বজলার বাঘাইিবড়, 

িাদজক এবাং লাংগদু এলাকা বেদক ২৭টিিহ বমাট ৩৫টি তুলা উবদ্ভদের নমুনা বেদক তুলা, বীজ, পাতা, কান্ড ও ফুল 

িাংগ্রহ করা হদয়দি। রাজশাহী ববশ্বববযালদয়র গদবষক েল কর্তডক প্রবতটি উবদ্ভদের  নমুনা -86°C তাপমাত্রায় বিদজ 

িাংরক্ষ্ণ করা হদয়দি। িাংগৃহীত নমুনািমূহ রাজশাহী ববশ্বববযালদয়র গদবষক েল প্রােবমক পরীক্ষ্া-বনরীক্ষ্া করদিন। 

G bgybv †_‡K DNA msMÖn Kiv n‡e Ges DNA wmKz‡qÝ †_‡K cÖK…Z RvZ mbv³ Kiv n‡e|  
 

(২) গাবজপুদরর কাপাবিয়া বেদক িাংগৃহীত নমুনািমূদহর মদধ্য একটি জাদতর তুলা ফুটি কাপ ডাি বদল ধারণা করা 

হদে। কারণ, িাংগৃহীত তুলা উবদ্ভদের বাবহযক তববশদিযর িাদে অাংকন করা (Morphological Sketch) ফুটি কাপ ডাি 

তুলা উবদ্ভদের বেদির িাদে র্দেি বমল রদয়দি। 

 

(৩) “ফুটি কাপ ডাি” গাদির Morphological Sketch ততবর করা হদয়দি।  

 

(৪) কাপাবিয়া বেদক িাংগৃহীত তুলার High Volume Instrument (HVI) & Advance Fiber Information 

System (AFIS) এর মাধ্যদম Physical Test করা হদয়দি। এ তুলার মান CIS Upland তুলার মাদনর বিদয় 

র্দেি ভাল। বটক্সটাইল ববদশষজ্ঞদের মদত, কাপাবিয়া বেদক িাংগৃহীত তুলার দ্বারা এখনই ৬০-৮০ কাউদন্টর 

সুতা ততবর করা র্াদব। এ তুলা বব্রবর্াং এর মাধ্যদম জাদতর উন্নয়ন কদর িাদষর আওতায় বনয়া হদল গুণগতমান 

আরও বৃবি পাদব এবাং তা বেদক উচ্চতর কাউন্ট অে ডাৎ ২০০-৩০০ কাউদন্টর সুতা ততবর করা র্াদব বদল আশা করা 

র্ায়। 

 

(৫) গদবষণা কাদজর জন্য ইদতামদধ্য গদবষণা/উদ্ভাবণী খাত হদত বপবপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী ৫ বিট িাদভ ডবকট, ১টি 

উচ্চ ক্ষ্মতা িম্পন্ন DSLR কযাদমরা, ৪টি বর্বজটাল কযাদমরা, ২টি ল্যাপটপ ও ২টি ইন্টারদনট মদর্ম ক্রয়/িাংগ্রহ 

করা হদয়দি। এগুদলা গদবষণার কাদজ ব্যবহার করা হদে। 

 

(৬) ফুটি কটন জাদতর বাদয়াদমবেক বপ্রাফাইল প্রস্তুতকরদণর লদক্ষ্য বকবমকযাল ক্রদয়র ববষয়টি প্রবক্রয়াধীন রদয়দি। 

 

১৪।  বর্বজটাল কার্ ডক্রমিঃ 
 

১৪.১   বতডমান িরকাদরর রূপকে অনুর্ায়ী ২০২১ বর্বজটাল বাাংলাদেশ বববনমাদণ ডর লদক্ষ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

বববভন্ন কার্ ডক্রম বাস্তবায়ন করদি। জনিাধারণদক তথ্য িরবরাদহর লদক্ষ্য জাতীয় তথ্য বাতায়দনর আওতায় 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক www.bhb.gov.bd বশদরানাদম একটি র্াইনাবমক ওদয়ব বপাট ডাল পবরিাবলত হদে।  

বপাট ডালটিদক িমৃি করার জন্য প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট বনয়বমত আপদলার্ করা হয়। বাতাঁদবা’র িকল প্রেম বশ্রবণর 

কম ডকতডার নাদম বনজস্ব বর্াদমইন ই-বমইল আইবর্ ততবর এবাং িববিহ তথ্যাবে ওদয়ব বপাট ডাদল িবন্নদবশ করা হদয়দি। 

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

রদয়দি। বফিবুক বপদজর মাধ্যদম বাতাঁদবা’র কার্ ডক্রম ও তাঁবতদের বববভন্ন বিবা িম্পবকডত তথ্যাবে বনয়বমত প্রোন 

করা হয়। এিাড়া বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনয়ন্ত্ণাধীন বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট, নরবিাংেী’র 

বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ কার্ ডক্রম িাংক্রান্ত তথ্যাবে প্রবতষ্ঠানটির বনজস্ব ওদয়ব বপাট ডাল  www.bheti.portal.gov.bd 

এর মাধ্যদম প্রকাদশর ব্যবস্থা বনয়া হদয়দি। এিাড়া বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র (বিবপবপ), নরবিাংেী’র বনজস্ব ওদয়ব িাইট 

ততবরর উদযাগ বনয়া হদয়দি। 

 

১৪.২   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ক্রয় কার্ ডক্রদম স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিতকদে ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর e-Gp 

পিবত প্রবতডন করা হদয়দি। জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ০৭ টি ক্রয় কার্ ডক্রম e-Gp পিবতদত িম্পন্ন করা হদয়দি। বাদয়াদমবেক 

পিবতদত বাতাঁদবা প্রধান কার্ ডালদয়র কম ডকতডা/কম ডিারীগদণর তেবনক হাবজরা গ্রহণ পিবত প্রবতডন করা হদয়দি। 

বাতাঁদবা’র প্রধান কার্ ডালদয়র ইন্টারদনট বিবা আদলািয অে ড বিদর ২ Mbps হদত ১০ Mbps গবতদত উন্নীত করা 

হদয়দি। এিাড়া প্রধান কার্ ডালয়দক ওয়াই-ফাই বনটওয়াদকডর আওতায় আনা হদয়দি। 

 

http://www.bhb.gov.bd/
http://www.facebook.com/bhb.gov
http://www.bheti.portal.gov.bd/
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১৪.৩  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় কার্ ডক্রম িহজীকরণ ও ই-িাবভ ডদির আওতায় বনদয় 

আিার লদক্ষ্য a2i এর িহদর্াবগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীষ ডক ই-

িাবভ ডিটির ToR, EOI এবাং RFP প্রস্তুত করা হদয়দি। প্রস্তাববত ই-িাবভ ডিটির িফ্টওয়ার বর্দভলপদমন্ট পর্ ডাদয় 

১,০৬,৫১,৩৭৫/- টাকা এবাং পাইলটিাং বাস্তবায়ন পর্ ডাদয় ৪৬,৪৩,০০০/- টাকা িব ডদমাট ১,৫২,৯৪,৩৭৫/- টাকা ব্যয় 

হদব। QCBS (Quality and Cost Based Selection) পিবতদত িফটওয়ার ফাম ড বনদয়াদগর জন্য আগামী 

অদক্টাবর ২০১৭ মাদি EOI ববজ্ঞবপ্ত আহবান এবাং RFP জাবরর প্রদয়াজনী কার্ ডক্রম িম্পােন করা হদব। EOI ও 

RFP মূল্যায়দনর পর ১ জানুয়াবর ২০১৮ িাল বেদক িফটওয়ার বর্দভলপদমদন্টর কার্ ডক্রম শুরু করা হদব। পরবতীদত 

জুলাই ২০১৬ মাি হদত টাঙ্গাইল বজলার আওতাধীন বববিক বিন্টার-টাঙ্গাইল ও বববিক বিন্টার-কাবলহাতী এবাং 

বিরাজগঞ্জ বজলার আওতাধীন বববিক বিন্টার-বিরাজগঞ্জ বববিক বিন্টার-উল্লাপাড়া, বববিক বিন্টার-শাহজােপুর এর 

আওতাধীন এলাকািমূদহ পাইলটিাং কার্ ডক্রম পবরিালনা করা হদব। িফটওয়ারটি আগামী ১৬ বর্দিম্বর ২০১৮ তাবরদখ 

(িম্ভাব্য) মাননীয় প্রধানমন্ত্ীর মাধ্যদম জাতীয় ই-িাবভ ডি বহদিদব উদদ্বাধদনর পবরকেনা রদয়দি। 

 

১৪.৪   বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কার্ ডক্রদম গবতশীলতা ও স্বেতা আনয়ন এবাং বিবা িহজীকরদণর লদক্ষ্য ই-ফাইল 

(নবে) কার্ ডক্রম শুরু হদয়দি। বতডমান পিবতর পাশাপাবশ ই-ফাইল (নবে) পিবতদত নবে বনষ্পবত্ত করা হদে। 

 

১৫।  রাজস্ব বাদজট বরাে ও ব্যয়িঃ 
 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ড ২০১৬-১৭ অে ড বিদর রাজস্ব বাদজদটর অনুকূদল ২,১২৭.৪৯ লক্ষ্ টাকা বরাে রাখা হদয়দি। 

উক্ত অে ড বিদর বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনজস্ব আয় ৫.১১ লক্ষ্ টাকািহ বমাট বরাে ২,১৩২.৬০ লক্ষ্ টাকা। ২০১৬-

২০১৭ অে ড বিদর জুলাই ২০১৬ হদত জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত িমদয় ব্যয় হদয়দি ২০৮৬.২০১ লক্ষ্ টাকা র্া বমাট বরাদের 

৯৭.৮২%। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাববল প্রবতদবেদনর িারবণ- ৭ এ বেয়া হদলা। 

 

১৬।  অবর্ট আপবত্ত িাংক্রান্ত তথ্যিঃ 

 

১৬.১  বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রধান কার্ ডালয়িহ বাতাঁদবা’র বববভন্ন প্রবতষ্ঠান/দকদন্দ্র ১৯৮২-৮৪ হদত জুন ২০১৬ 

পর্ ডন্ত িমদয় ক্রমপুবঞ্জত ২০৩ টি আপবত্ত বিল। ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর নতুন ২২ অবর্ট আপবত্ত উত্থাবপত হওয়ায় 

বমাট (২০৩+২২)= ২২৫ আপবত্তর মদধ্য ৩২ টি আপবত্ত বনষ্পবত্ত হদয়দি। 

 

১৬.২  ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর বনষ্পবত্তকৃত ৩২ টি আপবত্তর মদধ্য জবড়ত অদে ডর পবরমাণ ১৪৯.০৭ লক্ষ্ টাকা। 

অববশি (২২৫-৩২)= ১৯৩ টি আপবত্ত অমীমাাংবিত রদয়দি। এদত জবড়ত অদে ডর পবরমাণ োড়ায় ২০,২৬৪.১৫ লক্ষ্ 

টাকা। 

 

    
(লক্ষ্ টাকায়) 

mgqKvj 
‡gvU AwWU AvcwË 2016-17 A_© eQ‡i DÌvwcZ 

bZzb AvcwËi msL¨v I RwoZ 
UvKvi cwigvY 

2016-2017 A_© 
eQ‡i wb®úwËK…Z 

AwWU AvcwË 
Awb®úbœ AwWU AvcwË 

msL¨v 
UvKvi 
cwigvY  

msL¨v 
UvKvi 
cwigvY  

msL¨v 
UvKvi 
cwigvY  

1982-84 n‡Z 
2016-17 

A_© eQi ch©šÍ 
 

225 
wU 204.13 

22 wU 
5636.52  

32 wU 149.07 193 20264.15  
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১৭।  ভববষ্যত পবরকেনািঃ 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক ভববষ্যত পবরকেনার মদধ্য (১) বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট, 

নরবিাংেীদত ববযমান বর্দলামা বকাদি ডর যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং এর অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণ, (২) তাঁবতদের আে ড-

িামাবজক অবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষ্য িলবত মূলধন িরবরাহ, অিালু তাঁত িালু করা এবাং তাঁদতর আধুবনকায়ন;  

(৩)পাব ডতয িট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র, প্রেশ ডনী-

কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কম ডসূবি; (৪) হযান্ডলুম বপ্রার্াক্ট র্াইভারবিবফদকশন, (৫) বিদলট, 

ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্র বর্দলামা বকাি ড িালুকরণ, (৬) বশখ হাবিনা নকশী পবল্ল, জামালপুর, (৭) তাঁত 

বদস্ত্রর প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় বকন্দ্র/তাঁত হাট স্থাপন, (৮) তাঁতজাত পদের গুোমঘর স্থাপন, (৯) বাাংলাদেশ তাঁত 

ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র স্থাপন (২য় পর্ ডায়), (১০) বপশাগত েক্ষ্তা বৃবির লদক্ষ্য তাঁত ববাদর্ ডর 

কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষ্ণ িাংক্রান্ত প্রকেিমূহ গ্রহদণর পেদক্ষ্প বনয়া হদয়দি। বনদম্ন প্রকেগুদলার িাংবক্ষ্প্ত 

বববরণ বেয়া হদলািঃ 

 

১৭.১  প্রকদের নামিঃ বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউট, নরবিাংেীদত ববযমান বর্দলামা বকাদি ডর         

যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং এর অবকাঠাদমাগত িম্প্রিারণিঃ 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ  

 

নরবিাংেীদত অববস্থত বাাংলাদেশ তাঁত বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ণ ইনবিটিউদট ববযমান বর্দলামা বকাদি ডর আধুবনকীকরণ ও 

যুদগাপদর্াগীকরদণর লদক্ষ্য এর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন করা। 

 

প্রাক্কবলত ব্যয়িঃ  ৪৫৪৫.০০ লক্ষ্ টাকা। 

 

প্রকে এলাকািঃ িাদহপ্রতাপ, নরবিাংেী। 

 

িব ডদশষ অবস্থািঃ  

 

প্রকেটির বর্বপবপ প্রণয়নপূব ডক গত ১২.০৩.২০১৭  তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। এিাড়া 

প্রকদের জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব গত ১৮.০৬.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম অে ড মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ 

করা হদয়দি। 

 

১৭.২   প্রকদের নামিঃ তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষ্য িলবত মূলধন িরবরাহ, অিালু তাঁত িালু          

করা এবাং তাঁদতর আধুবনকায়ন 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ 

 

(ক) বেদশর েবরদ্র ও প্রাবন্তক তাঁবতদেরদক িলবত মূলধন িরবরাহ করা; 

(খ) অিল তাঁতদক িিল করা, র্া তাঁবতদের উৎপােন ও আয়দক বধ ডন কদর; 

(গ) আত্মকম ডিাংস্থাদনর মাধ্যদম আে ডিামাবজক ও জীবনর্াত্রার মান উন্নত করা; 

(ঘ) তাঁদতর আধুবনকায়দনর মাধ্যদম অবধক পবরমাদণ গুণগত মানিম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপােন করা র্া  

      প্রবতদর্াবগতামূলক বাজাদর টিদক োকদত পাদর। 

 

প্রাক্কবলত ব্যয়িঃ  ১৫,৯১৫.০০ লক্ষ্ টাকা। 

 

প্রকে এলাকািঃ িমগ্র বাাংলাদেশ (পাব ডতয িট্টগ্রাম এলাকা ব্যতীত)। 

 

িব ডদশষ অবস্থািঃ 

 

প্রকদের বর্বপবপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় হদত গত ০৫.০৪.২০১৭ তাবরদখ পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। 

পবরকেনা কবমশদনর মতামদতর আদলাদক বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ২২.০৫.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় 
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বপ্ররণ করা হদয়দি। এিাড়া প্রকদের আওতায় জনবল বনধ ডারদণর প্রস্তাব গত ০৮.০৬.২০১৭ তাবরদখ অে ড মন্ত্ণালদয় 

বপ্ররণ করা হয়। 

১৭.৩   প্রকদের নামিঃ পাব ডতয িট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থার উন্নয়দনর জন্য           

প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র, প্রেশ ডনী-কাম-ববক্রয় বকন্দ্র স্থাপন এবাং ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ কম ডসূবি 
 

প্রকদের উদেশ্যিঃ 

(ক) পাব ডতয িট্টগ্রাম এলাকার বান্দরবান, খাগড়ািবড় ও রাঙ্গামাটি বজলািমূদহর েবরদ্র উপজাতীয় তাঁবতদের বপশাগত 

েক্ষ্তা উন্নয়ন, তাদের উৎপাবেত বদস্ত্রর গুণগত মান উন্নয়দনর লদক্ষ্য পাব ডতয বজলািমূদহর উপজাতীয় তাঁবতদের জন্য 

প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র স্থাপন করা; 

(খ) প্রবত বিদর ১১,২০০ জন উপজাতীয় তাঁবতদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা; 

(গ) পাব ডতয এলাকার তাঁবতদের োবরয ববদমািন ও আে ডিামাবজক অবস্থার উন্নয়ন। 
 

প্রাক্কবলত ব্যয়িঃ  ২৫০০.০৪ লক্ষ্ টাকা। 

প্রকে এলাকািঃ (১) বান্দরবান, (২) খাগড়ািবড় এবাং (৩) রাঙ্গামাটি।  
 

প্রকদের বর্বপবপ প্রণয়দনর কাজ িলদি। 

 

১৭.৪   প্রকদের নামিঃ হযান্ডলুম বপ্রার্াক্ট র্াইভারবিবফদকশন 
 

প্রকদের উদেশ্যিঃ 

(ক) তববিত্রময় তাঁতজাত পে উৎপােন করা; 

(খ) আধুবনক বর্জাইন ও ফযাশন বেন্ড িালু কদর বন্ধ হদয় র্াওয়া তাঁতগুদলা িালু করা; 

(গ) উন্নত বর্জাইন ও প্রযুবক্তগত উন্নয়দনর মাধ্যদম বেশজ ও বলাবাল মাদকডদটর িাবহো পূরণ করা; 

(ঘ) গ্রামীণ ববকার যুবক ও যুব মবহলাদের আত্মকম ডিাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃবি করা। 

 

প্রাক্কবলত ব্যয়িঃ ১০,৭০০.০০ লক্ষ্ টাকা। 

প্রকে এলাকািঃ (১) উল্লাপাড়া, বিরাজগঞ্জ, (২) শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জ, (৩) পােরাইল, টাঙ্গাইল,  

                     (৪) নরবিাংেী িের, (৫) বিানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ। 
 

িব ডদশষ অবস্থািঃ প্রকেটির বপবর্বপবপ প্রণয়ন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা 

হদল পবরকেনা কবমশন হদত প্রকেটি বনজস্ব অে ডায়দন বাস্তবায়দনর জন্য বনদে ডশনা প্রোন করা হয়। পরবতীদত 

তবদেবশক িাহায্য/অে ডায়দন প্রকেটি বাস্তবায়দনর ববষয়টি পুনবব ডদবিনার জন্য গত ১৭.০৫.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম পবরকেনা কবমশনদক অনুদরাধ করা হদয়দি। 

 

১৭.৫   প্রকদের নামিঃ বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্র বর্দলামা বকাি ড িালুকরণ 
 

প্রকদের উদেশ্যিঃ 

(ক) বিদলট, ববড়া (পাবনা) ও রাংপুর প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্র বর্দলামা বকাি ড িালু করা; 

(খ) প্রবত ব্যাদি ২৪০ জন িাত্র-িাত্রীদক ০৪ (িার) বির বময়াবে প্রবশক্ষ্ণ সুববধা প্রোন করা; 

(গ) তাঁত খাদত েক্ষ্ মানব সৃবির মাধ্যদম তাঁত বশে ও এ িাংক্রান্ত খাদত কাবরগবর সুববধা সৃবি করা। 

 

প্রাক্কবলত ব্যয়িঃ ২৫৫০.০০ লক্ষ্ টাকা। 

প্রকে এলাকািঃ (১) খাবেম নগর, বিদলট, (২) ববড়া, পাবনা, (৩) িাতমাো, রাংপুর। 
 

১৭.৬   প্রকদের নামিঃ বশখ হাবিনা নকশী পবল্ল, জামালপুর 
 

প্রকদের উদেশ্যিঃ 

(ক) উন্নত পবরদবদশ নকবশ উদযাক্তা এবাং তাঁবত পবরবাদরর আবািনিহ অন্যান্য নাগবরক সুদর্াগ সুববধা প্রোন; 

(খ) েবরদ্র, প্রাবন্তক নকবশ উদযাক্তা ও তাঁবতদের পুনব ডািন; 

(গ) েক্ষ্তা বৃবি এবাং উৎপাবেত পদের গুণগত মান উন্নয়ন; 

(ঘ) তাঁবতদের ন্যায্য মূদল্য সুতা ও কাঁিামাল িরবরাহ করা; 

(ঙ) বেবশয় ও আন্তজডাবতক বাজাদর উৎপাবেত পে িরবরাহ; 

(ি) হস্ত ও কুটির বশেীদের জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন। 
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প্রকে এলাকািঃ জামালপুর। 

 

১৭.৭   প্রকদের নামিঃ তাঁত বদস্ত্রর প্রেশ ডনী কাম ববক্রয় বকন্দ্র/তাঁত হাট স্থাপন 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর ববপণন সুববধা প্রোন এবাং আে ডিামাবজক অবস্থার উন্নয়ন। 

 

প্রকে এলাকািঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধ্যযবষত এলাকা 

 

১৭.৮   প্রকদের নামিঃ তাঁতজাত পদের গুোমঘর স্থাপন 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ তাঁবতদের উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর গুোমজাতকরণ ও বনরাপত্তা প্রোন 

 

প্রকে এলাকািঃ বাাংলাদেদশর িকল তাঁত অধ্যযবষত এলাকা। 

 

১৭.৯   প্রকদের নামিঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র স্থাপন (২য় পর্ ডায়) 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ  

 

(ক) বভাক্তার রূবি ও পিন্দ এবাং পবরববতডত বাজার িাবহো অনুিাদর নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবন; 

(খ) বেদশ েক্ষ্ বস্ত্র প্রযুবক্তববে ততবর এবাং তাঁবতদের েক্ষ্তা উন্নয়দনর জন্য উপযুক্ত প্রবশক্ষ্ণ প্রোন; 

 

প্রকে এলাকািঃ বববিক বিন্টার ময়মনবিাংহ, বোহার, রূপগঞ্জ, ভাঙ্গা, কক্সবাজার, বহামনা, বাঞ্ছারামপুর, র্দশার, 

খুলনা, তশলকুপা, িাতক্ষ্ীরা, কাবলগঞ্জ, বগৌরনেী, পটুয়াখালী, বিবররবন্দর, শাহজােপুর, উল্লাপাড়া, রাজশাহী ও িাঁবেয়া 

এর কার্ ডকরী এলাকা। 

 

১৭.১০   প্রকদের নামিঃ বপশাগত েক্ষ্তা বৃবির লদক্ষ্য তাঁত ববাদর্ ডর কম ডকতডাদের তবদেবশক প্রবশক্ষ্ণ 

 

প্রকদের উদেশ্যিঃ কম ডকতডাদের বপশাগত েক্ষ্তা বৃবি। 

 

১৮।   বটকিই উন্নয়ন অভীি (SDGs) 

 

িরকাদরর ২০১৬ বেদক আগামী ২০৩০ িাল বময়াদে বাস্তবাবয়তব্য বটকিই উন্নয়ন অভীি (SDGs) এর িাদে 

িঙ্গবত বরদখ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কম ডপবরকেনা (Action Plan) প্রণয়ন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ 

করা হয়। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে িারবণ- ৮ এ বেয়া হদলা। 

 

১৯।  বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত (APA) 

 

১৯.১  বাাংলাদেশ িরকাদরর বভশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও সুশািন বনবিত করার লদক্ষ্য প্রাবতষ্ঠাবনক স্বেতা, 

জবাববেবহতা, িরকাবর িম্পদের র্োর্ে ব্যবহার বনবিতকরণ এবাং প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষ্তা বৃবির ববষদয় বববভন্ন 

ববভাদগর কম ডিম্পােদনর গুণগত ও পবরমাণগত মূল্যায়দনর জন্য মবন্ত্পবরষে ববভাগ ও বববভন্ন মন্ত্ণালদয়র িাদে 

িরকার কর্তডক বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত স্বাক্ষ্দরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দি।  

 

গত ২৯.০৬.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং 

৩০.০৬.২০১৬ তাবরদখ বাতাঁদবা’র মাঠ পর্ ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদে বাতাঁদবা’র ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর 

বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত স্বাক্ষ্বরত হদয়দি। স্বাক্ষ্বরত চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ০৪ টি বকৌশলগত উদেদশ্যর 

লক্ষ্যমাত্রা বনধ ডারণ করা হদয়দি, র্োিঃ (১) তাঁত পদের উৎপােন ও গুণগত মান বৃবিদত িহায়তাকরণ, (২) মানব 

িম্পে উন্নয়ন, (৩) তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদর্াবগতা এবাং (৪) উন্নয়ন কার্ ডক্রম বজারোরকরণ।  
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এিাড়া গত ১৪.০৬.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং 

১৯.০৬.২০১৭ তাবরদখ বাতাঁদবা’র মাঠ পর্ ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদে বাতাঁদবা’র ২০১৭-২০১৮ অে ড বিদরর বাবষ ডক 

কম ডিম্পােন চুবক্ত স্বাক্ষ্বরত হদয়দি।  

 

১৯.২  তাঁত পদের উৎপােন ও গুণগত মান বৃবিদত িহায়তাকরণিঃ  

 

১৯.২.১  বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর কার্ ডক্রদম িহায়তািঃ তাঁত বস্ত্র উৎপােন বৃবির িহায়তায় বয়নপূব ড বিবা (টুইবিাং) এর 

বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ১৬,০০০ বকবজ সুতা। ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় প্রকৃত উৎপাবেত সুতার 

পবরমান ১৮,০০০ বকবজ। শতকরা বহদিদব উৎপােন লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী অজডন ১২২.৫০%। এিাড়া বয়দনাত্তর বিবার 

মাধ্যদম তাঁত বস্ত্র উৎপােদনর বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫০ বকাটি গজ এর ববপরীদত ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর জুলাই হদত 

জুন পর্ ডন্ত িমদয় প্রকৃত উৎপাবেত তাঁত বদস্ত্রর পবরমাণ ৩.৫২ বকাটি গজ। শতকরা বহদিদব উৎপােদনর লক্ষ্যমাত্রা 

অনুর্ায়ী অজডন ১০০.৫৭%। 

 

১৯.২.২  ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয়িঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক িলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্ ডক্রদমর আওতায় ঋণ ববতরদণ 

২০১৬-১৭ অে ড বিদরর লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ জন সুববধাদভাগীর ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ১০০০ জন 

তাঁবতদক ঋণ সুববধা প্রোন করা হদয়দি। শতকরা বহদিদব ঋণ প্রাপ্ত সুববধাদভাগী বৃবির বক্ষ্দত্র অজডন ১০০%। এিাড়া 

আোয়কৃত ঋদণর বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ২৪০.০০ লক্ষ্ টাকার ববপরীদত জুলাই ২০১৬ হদত জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত িমদয় 

৪২৫.৪০ লক্ষ্ টাকা আোয় করা হদয়দি। শতকরা বহদিদব ঋণ আোদয়র বক্ষ্দত্র অজডন ১৭৭.২৫%। 

 

১৯.৩  মানব িম্পে উন্নয়নিঃ  

 

১৯.৩.১  বনব ডাবিত তাঁবতদের প্রবশক্ষ্ণিঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্রিমূদহর মাধ্যদম বনব ডাবিত তাঁবতদের 

বববভন্ন বকাদি ড প্রবশক্ষ্ণ প্রোদনর বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ জদনর ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ৪০০ জন 

তাঁবতদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। শতকরা বহদিদব প্রবশক্ষ্ণ প্রোদনর বক্ষ্দত্র অজডন ১০০%।  

 

১৯.৩.২  কাবরগবর বশক্ষ্া (বর্দলামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষ্ায় উত্তীণ ড বশক্ষ্ােী): বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত 

২০১৬-২০১৭ অনুর্ায়ী বর্দলামা-ইন-বটক্সটাইল ইবঞ্জবনয়াবরাং পরীক্ষ্ায় উত্তীণ ড বশক্ষ্ােীর লক্ষ্যমাত্রা ৮০ জন। আদলািয 

অে ড বিদর উক্ত বকাদি ডর ফাইনাল পরীক্ষ্ায় ৭৯ জন উত্তীণ ড হদয়দি। ০১ জন বশক্ষ্ােী পরীক্ষ্ায় অাংশগ্রহণ কদরনবন। 

শতকরা বহদিদব অজডন ১০০.০০%।  

 

১৯.৩.৩  বাতাঁদবা’র কম ডকতডা-কম ডিারীদের প্রবশক্ষ্ণিঃ বাতাঁদবা’র কম ডকতডা-কম ডিারীদের বাবষ ডক প্রবশক্ষ্ণ লক্ষ্যমাত্রা 

৮০ জদনর ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ১৪২ জনদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। শতকরা বহদিদব 

কম ডকতডা-কম ডিারীদের প্রবশক্ষ্দণর বক্ষ্দত্র অজডন ১৭৭%। 

 

১৯.৪  তাঁত বদস্ত্রর বাজার িম্প্রিারদণ িহদর্াবগতািঃ  

 

১৯.৪.১  তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাবন িনে প্রোনিঃ তাঁত বদস্ত্রর রপ্তাবন িনে প্রোদনর বক্ষ্দত্র বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা িাবহোর 

ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় প্রাপ্ত বমাট ৩১৭ টি আদবেনপদত্রর অনূকূদল ৩১৭ টি িনেপত্র ইসুয করা 

হদয়দি। অজডদনর হার ১০০%। 

 

১৯.৪.২  বিক বহাল্ডারদের িাদে িভার মাধ্যদম বস্ত্র ব্যবিার িহদর্াবগতািঃ বস্ত্র ব্যবিায় িহদর্াবগতা প্রোদনর অাংশ 

বহদিদব বাতাঁদবা কর্তডক বিক বহাল্ডারদের িাদে িমদয় িমদয় মতবববনময় িভার আদয়াজন করা হয়। বাবষ ডক 

লক্ষ্যমাত্রা ১২ টি িভার ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ১২ টি িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। অজডদনর হার ১০০%। 

 

১৯.৪.৩  তাঁত বস্ত্র বমলা আদয়াজনিঃ তাঁত বদস্ত্রর বাজার বৃবিদত িহায়তাকরদণর লদক্ষ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

পৃষ্ঠদপাষকতায় তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হয়। বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ০৬ টি বমলা আদয়াজদনর ববপরীদত জুলাই 

হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ০৬ টি তাঁত বস্ত্র বমলার আদয়াজন করা হদয়দি। অজডদনর হার ১০০.০০%। 
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১৯.৪.৪  রপ্তাবনকারকদের িাদে মতবববনময় িভািঃ তাঁত বস্ত্র রপ্তাবন বৃবির জন্য রপ্তাবনকারকদের উৎিাবহত করার 

লদক্ষ্য বাতাঁদবা কর্তডক িমদয় িমদয় মতবববনময় িভার আদয়াজন করা হয়। বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ০৪ টি মতবববনময় 

িভার ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় ০৪ টি মতবববনময় িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। অজডদনর হার ১০০%। 

 

১৯.৫  উন্নয়ন কার্ ডক্রম বজারোরকরণিঃ  

 

চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক বাস্তবায়নাধীন (ক) “১টি ফযাশন বর্জাইন বেবনাং 

ইনবিটিউট, ৩টি প্রবশক্ষ্ণ উপদকন্দ্র”, (খ) “তাঁত অধুযবষত এলাকায় ৩টি িাবভ ডি বিন্টার স্থাপন” এবাং (গ) “১টি বস্ত্র 

প্রবক্রয়াকরণ বকদন্দ্রর ববএমআরইকরণ” শীষ ডক প্রকে বতনটি বাস্তবায়দন বাদজট ব্যদয়র বাবষ ডক লক্ষ্যমাত্রা ৯৫% এর 

ববপরীদত জুলাই হদত জুন পর্ ডন্ত িমদয় অজডন হদয়দি ১০৩.৭৭%। 

 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদে বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্তদত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাবধকার, 

কার্ ডক্রম, কম ডিম্পােন সূিক এবাং লক্ষ্যমাত্রািমূহ বাবষ ডক কম ডিম্পােদনর বনধ ডাবরত িদকর বিকশন-৩ এ র্োর্েভাদব 

িবন্নদবশ করা হদয়দি, র্া িারবণ- ৯, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় এবাং বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর মদধ্য ২০১৭-১৮ অে ড বিদরর 

বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্তর বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাবধকার, কার্ ডক্রম, কম ডিম্পােন সূিক ও লক্ষ্যমাত্রািমূহ িারবণ- 

১০ এবাং বিয়ারম্যান, বাতাঁদবা’র িাদে মাঠ পর্ ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদে িম্পাবেত APA চুবক্তর আদলাদক 

বাৎিবরক প্রবতদবেন িারবণ ১১.১-১১.৬ এ বেয়া হদলা।  

 

২০।  উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্ ডক্রমিঃ  

 

২০.১ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ববার্ ড রুম িাংোরকরণিঃ ১৯৯০ িাদল বনবম ডত বাতাঁদবা প্রধান কার্ ডালদয়র ববার্ ড রুমটি 

েীঘ ড ২৮/২৯ বির বকান প্রকার বমরামত/িাংোরকরণ না করার ফদল তা অতযন্ত জরাজীণ ড হদয়বিল। তাই বমরামত 

করা হদয়দি। বমরামত ব্যয় ১.৮৬ লক্ষ্ টাকা।  

 

২০.২ অভযন্তরীণ বর্দকাদরশনিঃ ১৯৯০ িাদল প্রধান কার্ ডালদয়র পূদব ডর বর্দকাদরশনটি অপবরকবেতভাদব করায় 

অবফদির অভযন্তদর বকান আদলা-বাতাি প্রদবশ করত না। ফদল গরদমর বেদন বভতদরর কক্ষ্িমূদহ অবস্থান করা 

কিকর বিল। তািাড়া আদলাক স্বেতার কারদণ বেদনর ববলাদতও প্রবতটি কদক্ষ্ তবদুবতক বাবত ব্যবহার করদত হয়। 

অবফদির তবদুযবতক ওয়াবরাং বিদিমটি অতযন্ত বনম্নমাদনর এবাং এদলাদমদলা ও অপবরকবেতভাদব মানহীন  তবদুযবতক 

বফটিাং দ্বারা িাংদর্াজন করা হদয়বিল। র্া অদনক আদগ ঝুঁবকপূণ ড বদল বঘাষনা করা হদয়বিল। বর্দকাদরশদন ব্যবহৃত 

মালামালিমূহ অবতোহয হওয়ায় কখদনা িট ড িাবকডট হদল এর কারদণ অবিকান্ড ঘটদল প্রচুর বধাঁয়ার সৃবি হদব এবাং 

দ্রুত আগুন িবড়দয় পড়দব। ফদল তা মারাত্নক দুদর্ ডাদগর সৃবি করদব। তাই ববযমান বর্দকাদরশনটি অপিারণ কদর অবি 

বনদরাধক মালামাল তো- এযালুবমবনয়াম ও লাি দ্বারা বর্দকাদরশন করা হদয়দি। উক্ত কাদজ ব্যয় হদয়দি ৪০.০০ লক্ষ্ 

টাকা। 

 

২০.৩সুদপয় পাবনর ব্যবস্থাকরণিঃ বাতাঁদবা প্রধান কার্ ডালদয় ১২০ জন বনয়বমত কম ডকতডা ও কম ডিারী রদয়দি, তেবনক 

গদড় ২০ জন েশ ডনােীিহ বমাট ১৪০ জন মানুষ অবফি িলাকালীন এ কার্ ডালদয় অবস্থা কদর। উক্ত ১৪০ জন মানুদষর 

জন্য এ কার্ ডালদয় বকান ববশুি পাবনর ব্যবস্থা না োকায় অবফি িলাকালীন ৮ ঘন্টা জন প্রবত ১.৮০ বলটার বহদিদব 

১৪০ জদনর জন্য বমাট ২৫২ বলটার পাবন ববশুিকরদণ িক্ষ্ম ২টি বমবশন স্থাপন করা হদয়দি তাদত ব্যয় হদয়দি ০.৫০ 

লক্ষ্ টাকা।   

 

২০.৪ বিবি কযাদমরা স্থাপনিঃ প্রধান কার্ ডালদয় বনরাপত্তা বজারোর করার স্বাদে ড ৪টি এইিবর্ বিবি কযাদমরা ১টি ৪ বপাট ড 

বববশি বর্বভয়ার, ১টি ১টিবব হার্ ডবর্ে ও ১টি ১৯" বর্ল এলইবর্ মবনটর বববশি বিবি কযাদমরা বিদিম স্থাপন কাদজ 

ব্যয়  ০.৫৬ লক্ষ্ টাকা। 

 

২০.৫ বাদয়াদমবেক হাবজরা বমবশনিঃ প্রধান কার্ ডালদয়র কম ডকতডা ও কম ডিারীগদণর তেনবন্দন হাবজরা বাদয়াদমবেক 

পিবতদত গ্রহদণর জন্য একটি বমবশন স্থাপন করা হদয়দি। িফট্ওয়ারিহ এ খাদত ব্যয় ১.১৬ লক্ষ্ টাকা।   

 



19 
 

 
 

২০.৬ গ্যাদরজ এর বলার বমরামতিঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কাওরান বাজারস্থ ৪.৬৬ কাঠা জবমদত ববযমান 

গ্যাদরদজর বলার েীঘ ডবেন ব্যবহাদরর ফদল উঁচু-বনচু হওয়ায় বিখাদন গাড়ী পাবকডাং করদত অসুববধা হদতা। তাই বলারটি 

বমরামত করা হয়। উক্ত কাদজ ব্যয় হয় ০.৭৩ লক্ষ্ টাকা। 

 

২০.৭ প্রেশ ডনী ববার্ ডিঃ রপ্তানীদর্াগ্য তাঁত পে প্রেশ ডনীর জন্য বাতাঁদবার প্রধান কার্ ডালদয়র ২য় বলফট্ এর িামদন 

বশাদকি স্থাপন করা হদয়দি। এ কাদজ ব্যয় হদয়দি ০.৫৭ লক্ষ্ টাকা। 

 

২১।  নাগবরক বিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter) 

 

বেদশর তাঁত বশদের ববকাদশর লদক্ষ্য তাঁবতদের বিবা প্রোদনর বনবমত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র বনদে ডশনা অনুর্ায়ী 

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

কার্ ডালয়িহ মাঠপর্ ডাদয়র িকল প্রবতষ্ঠাদন তা প্রেশ ডদনর ব্যবস্থা করা হদয়দি। বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক তাঁবত ও 

তাঁত পে রপ্তাবনকারক এবাং তাঁত বশে িাংবিি ব্যবক্তবগ ডদক বনদম্নাক্ত বিবািমূহ প্রোন করা হয়িঃ 

 

(১) হস্তিাবলত তাঁদত উৎপাবেত পে িামবগ্র ববদেদশ রপ্তাবনর লদক্ষ্য কাবি অব অবরবজন িনেপত্র প্রোন, (২) বেশীয় 

ও আন্তজডাবতক বমলা/প্রেশ ডনীদত অাংশগ্রহদণর লদক্ষ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বনববন্ধত তাঁবত িবমবতিমূদহর 

িেস্যবৃন্দদক িাবব ডক িহায়তা প্রোন, (৩) তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ ডক্রম, (৪) প্রবশক্ষ্ণ ও একাদর্বমক কার্ ডক্রম, (৫) 

বয়নপূব ড ও বয়দনাত্তর বিবা প্রোন, (৬) তাঁবত ও তাঁত িম্পবকডত তথ্য প্রোন ইতযাবে। এ িাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে 

িারবণ- ১২ এ বেয়া হদলা। 

 

উপিাংহারিঃ 

 

বাাংলাদেদশর তাঁত বশে একটি ঐবতহযবাহী ববকাশমান বশে। পবরদবশ বান্ধব ববধায় বতডমাদন ববশ্বব্যাপী তাঁত বদস্ত্রর 

িাবহো বৃবি বপদয়দি। কাদজই বভাক্তার িাবহো অনুর্ায়ী বস্ত্র িরবরাহ এবাং তাঁবতদের মানিম্মত বস্ত্র উৎপােন, 

বাজারজাতকরদণ িহায়তা, আবে ডক িহায়তািহ বববভন্ন বিবা প্রোন করা হদয় োদক। বতডমান িরকাদরর গৃহীত 

কম ডসূবির আদলাদক বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববভন্ন উন্নয়ন প্রকে গ্রহণ এবাং বাস্তবায়দনর কাজ হাদত বনয়া হদয়দি। 

প্রকেিমূহ বাস্তবায়ন করা হদল ববপুল পবরমাণ গ্রামীণ কম ডিাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃবি হদব, তাঁত বদস্ত্রর উৎপােন ব্যাপক 

বৃবি পাদব, তাঁবতদের আে ড-িামাবজক অবস্থার উন্নয়ন হদব এবাং জাতীয় অে ডনীবতদত গুরুত্বপূণ ড অবোন রাখদত িক্ষ্ম 

হদব। 
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২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর িম্পাবেত/িলমান গুরুত্বপূণ ড কার্ ডাববলর িাংবক্ষ্প্ত বববরণ 

 

অনুিঃ নাং বববরণ িাংবক্ষ্প্ত বববরণ 

৯ জনবল বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর রাজস্ব বাদজদটর আওতায় অনুদমাবেত জনবদলর িাংখ্যা ৩৩৭ 

টি। তন্মদধ্য ২৫৬ টি কম ডরত এবাং শূন্য ৮১ টি।  

১০.২- 

১০.৬ 

প্রবশক্ষ্ণ ২০১৬-১৭ অে ড বিদর ০৪ টি প্রবশক্ষ্ণ বকদন্দ্রর মাধ্যদম ৪০০ জনদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা 

হদয়দি। শুরু বেদক এ পর্ ডন্ত বমাট  ১৩,০১৮ জন তাঁবতদক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। 

১০.৭ িাবভ ডবিাং কার্ ডক্রম (ক) বস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ বকন্দ্র, মাধবেী, নরবিাংেীিঃ ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর এ বকদন্দ্র 

তাঁবতদের বববভন্ন বিবা প্রোদনর মাধ্যদম িব ডদমাট ২,৬০,৪২,৯৫৫/- টাকা আয় এবাং 

২,৩৫,৫৭,৮০৪/- টাকা ব্যয় হদয়দি। উক্ত বকদন্দ্র িাংবিি অে ড বিদর ২৪,৮৫,১৫১/- টাকা 

লাভ হদয়দি।  

  (খ) বটক্সটাইল ফযাবিবলটিজ বিন্টার, শাহজােপুর, বিরাজগঞ্জিঃ ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর 

বববভন্ন িাবভ ডবিাং বাবে িব ডদমাট ৮,৩০,৪৭৯/- টাকা আয় হদয়দি। পক্ষ্ান্তদর ব্যয় হদয়দি 

৩০,৪১,১০১/- টাকা।  

(গ) িাবভ ডদিি এন্ড ফযাবিবলটিজ বিন্টার, কুমারখালী, কুবিয়ািঃ ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর 

বববভন্ন িাবভ ডবিাং বাবে িব ডদমাট ২৫,১৬,০৮০/- টাকা আয় হদয়দি। পক্ষ্ান্তদর ব্যয় হদয়দি 

২৬,৬৭,৯২১/- টাকা।  

১০.৮ তাঁবতদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

ববতরণ কার্ ডক্রম 

২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ১০০০ জন তাঁবতদক ৩৩২২ টি তাঁদতর ববপরীদত ৪৪০.০৩ লক্ষ্ 

টাকা ববতরণ করা হদয়দি। ২৪০.০০ লক্ষ্ টাকা আোদয়র লক্ষ্যমাত্রার ববপরীদত ৪২৫.৪০ 

লক্ষ্ টাকা আোয় হদয়দি। আোদয়র শতকরা হার ১৭৭.২৫%। 

১০.৯ কাবি অব অবরবজন বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর মাধ্যদম ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ১৪ টি রপ্তাবনকারক 

প্রবতষ্ঠানদক ১,১৫,১০,০৬০.০০ মাবকডন র্লার মূল্যমাদনর হস্তিাবলত তাঁতজাত পে 

রপ্তাবনর জন্য ৩১৭ টি কাবি অব অবরবজন িনেপত্র প্রোন কদরদিন। 

১০.১২- 

১০.১৪ 

 ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর 

বাবষ ডক উন্নয়ন কম ডসূবিভুক্ত 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

বাস্তবায়নাধীন প্রকেিমূহ 

(ক) তাঁত বদস্ত্রর উন্নয়দন ফযাশন বর্জাইন ও বেবনাং ইনবিটিউট এবাং একটি বববিক 

বিন্টার স্থাপন (৩য় িাংদশাবধত): িলবত ২০১৬-১৭ অে ড বিদরর আরএবর্বপদত প্রকদের 

অনুকূদল বমাট ৫৩৯.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় হদয়দি। আদলািয অে ড বিদর ৪৯৯.৮৩১ 

লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯২.৭৩% এবাং বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। প্রকে 

শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ৩৮০৯.৮২৬ লক্ষ্ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত 

১০০% 

(খ) ব্যাদলবসাং মর্ ডানাইদজশন বরদনাদভশন এন্ড এক্সপানশন (ববএমআরই) অব যা 

এবক্সিটিাং ক্লে প্রদিবিাং বিন্টার এযাট মাধবেী, নরবিাংেী (১ম িাংদশাবধত): প্রকেটি 

জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত বমাট ৪১৫৮.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদের 

১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ একদনক কর্তডক অনুদমাবেত হদয়দি। ২০১৬-১৭ অে ড বিদর 

আরএবর্বপ’বত এ প্রকদের অনুকূদল বমাট ২৯৪০.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় হদয়দি। 

আদলািয অে ড বিদর ২৯২৮.৩২৮ লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৯.৬০% 

এবাং বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। প্রকে শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় 

৩৭১৬.৭৫৮ লক্ষ্ টাকা এবাং বাস্তব অগ্রগবত ৮০%। 

(গ) এিাববলশদমন্ট অব বি হযান্ডলুম িাবভ ডি বিন্টারি ইন বর্ফাদরন্ট লুম ইনদটনবিভ 

এবরয়া (১ম িাংদশাবধত): প্রকেটি জুলাই ২০১৩ হদত জুন ২০১৮ পর্ ডন্ত বমাট ৫৮৩৪.০০ 

লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকদের ১ম িাংদশাবধত বর্বপবপ পবরকেনা মন্ত্ী মদহােয় 

কর্তডক অনুদমাবেত হদয়দি। ২০১৬-১৭ অে ড বিদর আরএবর্বপ’বত এ প্রকদের অনুকূদল 

বমাট ১৩০০.০০ লক্ষ্ টাকা বরাে ও িাড় করা হদয়দি। আদলািয অে ড বিদর ১২৯৭.১৬২ 

লক্ষ্ টাকা ব্যয় হদয়দি। ব্যদয়র অগ্রগবত ৯৯.৭৮% এবাং বাস্তব অগ্রগবত ১০০%। 

প্রকে শুরু বেদক জুন ২০১৭ পর্ ডন্ত ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় ২২২৪.১৯ লক্ষ্ টাকা এবাং বাস্তব 

অগ্রগবত ৩৯.০০%। 
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অনুিঃ নাং বববরণ িাংবক্ষ্প্ত বববরণ 

১১ নতুন প্রকেিমূহ বনদম্নাক্ত প্রকেিমূহ ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদরর এবর্বপ’বত বরােববহীনভাদব অননুদমাবেত নতুন প্রকে 

তাবলকায় অন্তভু ডক্ত আদিিঃ 

 

(ক) বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বববিক বিন্টারিমূদহ ৬ টি প্রবশক্ষ্ণ বকন্দ্র এবাং ০২ টি মাদকডট প্রদমাশন 

বকন্দ্র স্থাপনিঃ ৪২২৯.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকেটির র্ািাই বািাই কবমটির িভা গত 

২০.০৭.১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দি। বি বমাতাদবক ৫৮৫৮.০০ লক্ষ্ টাকা 

বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর গত ১০.১০.২০১৬ তাবরখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা 

হদয়দি। 

 

(খ) তাঁত পবল্ল স্থাপনিঃ ১৫৮০৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় প্রকেটির র্ািাই বািাই কবমটির িভা 

গত ০৩.০৮.২০১৬ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় অনুবষ্ঠত হদয়দি। পরবতীদত মন্ত্ণালয় কর্তডক গত 

১৮.১০.২০১৬ তাবরদখ Feasibility study করার জন্য একটি আন্তিঃমন্ত্ণালয় কবমটি গঠন করা 

হদয়দি। কবমটি প্রবতদবেন অনুর্ায়ী বমাট ১৯১১০০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন 

কদর গত ২৯.১২.২০১৬ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হদয়দি। মন্ত্ণালয় হদত বর্বপবপ গত 

০২.০২.২০১৭ তাবরদখ পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। এিাড়া আদলািয প্রকেটি “বশখ 

হাবিনা তাঁত পবল্ল” নামকরদণ অনুদমােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য গত ০২.০৪.২০১৭ 

তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান বমদমাবরয়াল 

োিদক অনুদরাধ করা হদয়দি। 

 

(গ) বাাংলাদেদশর বিানালী ঐবতহয মিবলন সুতা ও কাপড় ততবরর প্রযুবক্ত পুনরুিার শীষ ডক গদবষণা 

কম ডসূবি (১ম পর্ ডায়): বমাট ১২১০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর 

১০.১০.২০১৬ তাবরখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। 

প্রকদের উপর গত ২০.১১.২০১৬ তাবরদখ অনুবষ্ঠত বপইবি িভার বিিাদন্তর আদলাদক বমাট 

১,২১০.০০ লক্ষ্ টাকা ব্যদয় বর্বপবপ পুনগ ডঠন কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র মাধ্যদম চূড়ান্ত 

অনুদমােদনর লদক্ষ্য পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ করা হদয়দি। পরবতীদত প্রকদের বর্বপবপ চূড়ান্ত 

অনুদমােদনর জন্য মাননীয় প্রবতমন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক ১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় 

মন্ত্ী, পবরকেনা মন্ত্ণালয় বরাবদর একটি আধা িরকাবর (বর্ও) পত্র বপ্ররণ করা হয়। প্রকেটি 

পবরকেনা কবমশদন অনুদমােদনর প্রবক্রয়াধীন আদি। প্রকদের বর্বপবপ অনুদমােদনর জন্য 

১৬.০২.২০১৭ তাবরদখ মাননীয় প্রবতমন্ত্ী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় কর্তডক একটি আধা িরকাবর (বর্ও) 

পত্র বপ্ররণ করা হদয়দি। 

 

(ঘ) বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কমদলক্স স্থাপনিঃ বমরপুদরর জবমদত বাাংলাদেশ তাঁত 

ববার্ ড কমদলক্সিহ ফযাশন বর্জাইন ইনবিটিউট স্থাপন করা হদব। ১৫৪০০.০০ লক্ষ্ টাকার পূতড বনম ডাণ 

কাদজর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হদয়দি। বি বমাতাদবক বর্বপবপ বমাট ১২৩৯০.০০ লক্ষ্ টাকা বববনদয়াগ 

ব্যদয় পুনগ ডঠন কদর ০৭.০৫.২০১৭ তাবরখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয় বপ্ররণ করা হয়। প্রকেটির উপর গত 

১১.০৬.২০১৭ তাবরদখ মন্ত্ণালদয় প্রকে র্ািাই কবমটির িভা অনুবষ্ঠত হদয়দি। 

১২ তাঁত শুমাবর ২০১৬ তাঁত শুমাবরর বর্বপবপ বাাংলাদেশ পবরিাংখ্যান বুযদরা বেদক প্রণয়ন কদর পবরকেনা কবমশদন বপ্ররণ 

করা হদয়দি। 

১৪ বর্বজটাল কার্ ডক্রম বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ক্রয় কার্ ডক্রদম স্বেতা ও জবাববেবহতা বনবিতকদে ২০১৬-২০১৭ অে ড 

বিদর e-Gp পিবত প্রবতডন করা হদয়দি। বাদয়াদমবেক পিবতদত বাতাঁদবা প্রধান কার্ ডালদয়র 

কম ডকতডা/ কম ডিারীগদণর তেবনক হাবজরা গ্রহণ পিবত প্রবতডন করা হদয়দি। প্রধান কার্ ডালয়দক ১০ 

Mbps গবতিম্পন্ন ওয়াই-ফাই বনটওয়াদকডর আওতায় আনা হদয়দি। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর 

িলমান ক্ষুদ্রঋণ ববতরণ ও আোয় কার্ ডক্রম িহজীকরণ ও ই-িাবভ ডদির আওতায় বনদয় আিার লদক্ষ্য 

a2i এর িহদর্াবগতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীষ ডক ই-

িাবভ ডিটির ToR, EOI এবাং RFP প্রস্তুত করা হদয়দি। বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কার্ ডক্রদম 

গবতশীলতা ও স্বেতা আনয়ন এবাং বিবা িহজীকরদণর লদক্ষ্য ই-ফাইল (নবে) কার্ ডক্রম শুরু হদয়দি। 

১৫ রাজস্ব বাদজট বরাে ও 

ব্যয় বববরণী 

২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর বাতাঁদবা’র বনজস্ব আয় ৫.১১ লক্ষ্ টাকািহ মূল বাদজদট ২১৩২.৬০ লক্ষ্ 

টাকা বরাে রাখা ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর বমাট ব্যয় হদয়দি ২,০৮৬.২০১ লক্ষ্ টাকা র্া বমাট 

বরাদের ৯৭.৮২%। 

১৬ অবর্ট আপবত্ত ২০১৬-২০১৭ অে ড বিদর ১৪৯.০৭ লক্ষ্ টাকার ৩২ টি আপবত্ত বনষ্পবত্ত হদয়দি। বতডমান আপবত্তর 

িাংখ্যা ১৯৩ টি। জবড়ত টাকা ২০২৬৪.১৫ লক্ষ্ টাকা। 

১৯ বাবষ ডক কম ডিম্পােন 

চুবক্ত (APA) 

গত ১৪.০৬.২০১৭ তাবরদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালদয়র িাদে বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর (বাতাঁদবা) এবাং 

১৯.০৬.২০১৭ তাবরদখ বাতাঁদবা’র মাঠ পর্ ডাদয়র বকন্দ্র/প্রবতষ্ঠাদনর িাদে বাতাঁদবা’র ২০১৭-২০১৮ 

অে ড বিদরর বাবষ ডক কম ডিম্পােন চুবক্ত স্বাক্ষ্বরত হদয়দি। 
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mviwY- 1  

evsjv‡`k ZuvZ †ev‡W©i ¯’vqx Aby‡gvw`Z c‡`i wecix‡Z eZ©gv‡b Kg©iZ k~b¨ c‡`i weeiYx (RybÕ17 ch©šÍ) 
(K) cÖavb Kvh©vjq  

µt 
bs 

c‡`i bvg 
‡MÖW 
bs 

†eZb †¯‹j 
(Rvt †et †¯‹t/15 

Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 
c` 

c~iYK…Z 
c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qvM/ 
‡cÖl‡Y wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g c~iY 

c‡`vbœwZi 
gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

1 ‡Pqvig¨vb   ‡MÖW †c 1 1 - - - 

2 m`m¨  H 4 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 - - - 

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 ১ - - - 

10 Dc-gnve¨e¯’vcK (Acv‡ikb) 4 H 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 ১ - - - 

14 Dc cÖavb (GgB) 5 H 1 1 - - - 

15 e¨e ’̄vcK (Acv‡ikb) 5 H 1 ১ -  - - 

16 e¨e ’̄vcK (GmwmAvi) 5 H 1 - - 1 1 

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

18 e¨e ’̄vcK (µq) 5 H 1 - - 1 1 

19 e¨e ’̄vcK (iÿYv‡eÿb) 6 35500-67010 1 1 - - - 

20 mnKvix cÖavb (cwit I ev¯Ít) 6 H 2 1 - 1 1 

21 mnKvix cÖavb (GgB) 6 H 1 1 - - - 

22 mnKvix cÖavb wnmve iÿK 6 H 1  ১ - - - 

23 mnKvix cÖavb (A_©) 6 H 1 1 - - - 

24 mnKvix cÖavb wbixÿK/wbixÿv Kg©KZ©v 6 H 1 - - 1 1 

25 mnKvix e¨e¯’vcK (GmwmAvi) 6 H 2 - - 2 2 

26 mnKvix e¨e¯’vcK (gv‡K©wUs) 6 H 1 - - ১ 1 

27 mnKvix e¨e¯’vcK (µq) 6 H 1 - - 1 1 

28 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 6 H 1 1 - - - 

29 ‡gwW‡Kj Awdmvi 9 22000-53060 1 - 1 - 1 

30 mnKvix mwPe 9 H 3 3 - - - 

31 Rbms‡hvM Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

32 M‡elYv Kg©KZ©v 9 H 4 3 1 - 1 

33 cwimsL¨vYwe` 9 H 1 - 1 - 1 

34 g~j¨vqb Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

35 gv‡K©wUs Awdmvi 9 H 1 1 - - - 

36 KvwiMwi Kg©KZ©v 9 H 2 2 - - - 

37 gvb wbqš¿Y Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 
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µt 
bs 

c‡`i bvg 
‡MÖW 
bs 

†eZb †¯‹j 
(Rvt †et †¯‹t/15 

Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 
c` 

c~iYK…Z 
c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

c‡`vbœwZi 
gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

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

39 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 2 ২ - - - 

40 µq Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

41 mwgwZ Kg©KZ©v 9 H 2 2 -  - 

42 mgš^q Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

43 mnKvix mgš^q Kg©KZ©v 10 16000-38640 3  - - 3 3 

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

45 mnKvix wnmve iÿK 10 H 5 ২ - 3 3 

     Dc‡gvU Kg©KZ©v =  64 45 3 16 19 

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

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

48 muvU wjwcKvi-Kvg-
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

13 11000-26590 6 6 - - - 

49 wnmve mnKvix 13 H 6 5 1 - 1 

50 wbixÿK 13 H 2 2 - - - 

51 ‡Kvlva¨ÿ 13 H 1 - - 1 1 

52 KvwiMwi mnKvix 13 H 1 1 - - - 

53 mycvifvBRvi 13 H 1 1 - - - 

54 fvÛvi iÿK 13 H 1 - - 1 1 

55 K¤úvDÛvi-Kvg-
wK¬wbK¨vj GwmU¨v›U 

13 H 1 1 - - - 

56 muvUgy`ªvÿwiK-Kvg-
Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

14 10200-24680 7 6 1 - 1 

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

58 Awdm mnKvix-Kvg-
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

16 9300-22490 20 12 6 2 8 

59 B‡jKwUªwkqvb 16 H 1 1 - - - 

60 Mvwo PvjK 16 H 7 6 1 - 1 

61 d‡UvKwc Acv‡iUi 18 8800-21310 1 1 - - - 

62 ‡iKW© wKcvi 18 H 1 1 - - - 

63 ‡Wmcvm ivBWvi 18 H 1 1 - - - 

64 অফিস সহায়ক 20 8250-20010 18 11 7 - 7 

65 wbivcËv cÖnix 20 H 4 3 1 - 1 

66 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - - 

     Dc‡gvU Kg©Pvix = 93 70 19 4 23 

‡gvU = 157 115 22 20 42 
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mviwY- 1 Pjgvb 

 (L) †ewmK †m›Uvi (30wU) 

µt 
bs 

c‡`i bvg 
‡MÖW 
bs 

†eZb †¯‹j 
(Rvt †et †¯‹t/15 

Abyhvqx) 

Aby‡gvw`Z 
c` 

c~iYK…Z 
c` 

k~b¨ c‡`i msL¨v 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

c‡`vbœwZi 
gva¨‡g c~iY 

‡gvU 

1 wjqv‡Ruv Awdmvi 9 22000-53060 26 23 - 3 3 

     Dc‡gvU Kg©KZ©v = 26 23 - 3 3 

2 wdì mycvifvBRvi 13 11000-26590 87 62 - 25 25 

3 Awdm mnKvix-Kvg-
Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

16 9300-22490 11 8 3 - 3 

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

     Dc‡gvU Kg©Pvix = 118 87 6 25 31 

              ‡gvU = 144 110 6 28 34 

(M) evsjv‡`k ZuvZ wkÿv I cÖwkÿY BÝwUwUDU, biwms`x   
1 Aa¨ÿ 3 56500-74400 1 1 - - - 

2 wmwbqi Bb÷ªvKUi 6 35500-67010 3 1 - ২ 2 

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

4 wWRvBbvi (Bb÷ªv±i) 9 H 2 2 - - - 

5 wnmve iÿY Kg©KZ©v 9 H 1 1 - - - 

Dc‡gvU Kg©KZ©v = 11 9 - 2 2 

6 Awdm mnKvix 13 11000-26590 2 2 - - - 

7 ‡UKwbwkqvb 14 10200-24680 2 - 2 - 2 

8 µvdUmg¨vb 16 9300-22480 3 3 - - - 

9 Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 16 H 2 1 1 - 1 

10 Mvwo PvjK 16 H 3 3 - - - 

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

12 Awdm mnvqK 20 H 3 3 - - - 

13 wbivcËv cÖnix 20 H 4 4 - - - 

14 cwi”QbœZv Kg©x 20 H 2 2 - - - 

Dc‡gvU Kg©Pvix = 25 22 3 - 3 

‡gvU =  36 31 3 2 5 

me©‡gvU (K+L+M) 337 256 31 50 81 
 
 



 

-25 - 
 

হস্ত চালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামালি উন্নয়ন কেন্দ্র (লসএইচলিইলি)- এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি 

mviwY- 2.1 
 

কেন্দ্রের নাম কোন্দ্রস ের নাম কোর্স ের 

কময়াদ 

প্রশিক্ষণার্থীর 

লক্ষযমাত্রা 

(জন) 

চিলত 

কোর্স ের 

সংখ্যা 

চিলত কোর্স ের 

শুরুর তাশরখ 

চিলত কোস ে 

সমালির তাশরখ 

চলশত কোর্স ে 

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা  

সমাি 

কোর্স ের 

সংখ্যা 

লবএইচইটিআই হর্ত 

প্রলিক্ষণপ্রাি 

প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা 

সর্ েন্দ্রমাট মন্তব্য 

পুরুষ মশিলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

(ে) হস্ত চালিত তাঁত 

বস্ত্র সরঞ্জামালি উন্নয়ন 

কেন্দ্র (লসএইচলিইলি) 

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

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

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

                                                                                                                           কমাট =  ১৩৪২ ৭৩২ ২০৭৪  

(খ) প্রশিক্ষণ েম েসূশচ 

ও প্রযুশি উন্নয়ন 

(টিশিআইটি), 

নরশসংদী 

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

২) সুতা রংেরণ ৪ মাস ১০ - - - - ০১ টি ০৮ - ০৮ 

৩) সুতা রংেরণ ২ মাস ২০ - - - - ২৯ টি ৩০৯ ১৮৪ ৪৯৩ 

৪) ডশর্ ও জযাোড ে শডজাইন্দ্রন 

বুনন 

২ মাস ২০ - - - - ১৬ টি ২১৩ ৬০ ২৭৩ 

৫) এস.এ তাঁর্ত বয়ন ১ মাস ২০ - - - - ০২ টি - ৩৫ ৩৫ 

৬) টাই এন্ড িাই ১ মাস ২০ - - - - ০২ টি - ৪০ ৪০ 

৭) ব্লে ও বাটিে ১ মাস ২০ - - - - ০২ টি - ৩৪ ৩৪ 

৮) ব্লে ও র্াটিে শপ্রশটং ২ মাস ২০ - - - - ৩৩ টি  ৩১ ৫৯৯ ৬৩০ 

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

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

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

১২) ব্যয় শনরূিণ ও 

র্াজারজাতেরণ 

২ মাস ২০ - - - - ১৩ টি ১৮৬ ৪৮ ২৩৪ 

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

১৪) তাতঁ র্ন্দ্রের 

র্াজারজাতেরণ 

২ মাস ২০ - - - - ০৫টি ৪৫ ৩৮ ৮৩  

 কমাট =     ১৬১৯ ১৭০০ ৩৩১৯  

(গ) SETVET েম েসূলচর আওতায় (২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ অর্ ে বছর ির্ েন্ত)    ১৭৩৯ ১৭৩৯  
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অর্ ে বছরঃ ২০১৬-২০১৭ 

(ঘ) লসএইচলিইলি’র আওতায় ভ্রাম্যমান প্রলিক্ষণ  সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ           সারশণ- ২.২ 

ক্রঃ 

নং 
কোন্দ্রস ের নাম 

কোন্দ্রস ের 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস ে ভশতের 

লক্ষযমাত্রা 

চলশত  কোস ে 

সংখ্যা 

চলশত কোস ে শুরুর 

তাশরখ 

চলশত কোস ে 

সমাশির তাশরখ 

চলশত কোর্স ে 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 
সমাি কোস ে সংখ্যা 

এই কেন্দ্র হর্ত ভ্রাম্যমান প্রলিক্ষণ প্রাি 

প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা 

পুরুষ মলহিা কমাট 

১। রংেরণ ও বুনন ১২ শদন ২০ জন - - - - ০১ টি ১০ ১০ ২০ 

২। ব্লে ও র্াটিে শপ্রশটং ১২ শদন ২০ জন - - - - ০৩ টি ১৪ ৪৬ ৬০ 

৩। সুতা রংেরণ ১২ লিন ২০ জন - - - - ০২ টি ০৯ ৩১ ৪০ 

৪। সুতা রংেরণ ১৪ লিন ৪০ জন - - - - ০২ টি ০২ ৩৮ ৪০ 

৫। বুনন ও বাজারজাতেরণ ১২ লিন ২০ জন - - - - ০১ টি ২০ ০০ ২০ 

৬। টাই এন্ড িাই ১২ লিন ২০ জন - - - - ০১ টি ০৩ ১৭ ২০ 

৭। কসলম-অর্টার্মটিে তাঁর্ত বুনন ১২ লিন ২০ জন - - - - ০১ টি ০৩ ১৭ ২০ 

কমাট= ৬১ ১৫৯ ২২০ 

সব ের্মাট (ে+খ+গ+ঘ) ৩০২২ ৪৩৩০ ৭৩৫২ 

 

বাংিার্িি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনশিটিউট (বাতাঁলিপ্রই), নরশসংদীর এোন্দ্রডশমে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যার্শল     সারশণ- ২.৩ 

ক্রঃ নং কোন্দ্রস ের নাম কোন্দ্রস ের কময়াদ শিক্ষার্ষ ে প্রশিক্ষণার্থীর 

লক্ষযমাত্রা (জন) 

কোস ে নম্বর প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 

(জন) 

সমাি  কোর্স ের 

সংখ্যা 

লবএইচইটিআই হর্ত উত্তীণ ে প্রশিক্ষনার্থীর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

১ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১০-২০১১ ৪০ ১ - 

০৩ টি 

৩৯ জন 

২ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১১-২০১২ ৪০ ২ - ৪৯ জন 

৩ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১২-২০১৩ ৮০ ৩ - ৭৯ জন 

৪ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১৩-২০১৪ ৮০ ৪ ৯২ - কমাট= ১৬৭ জন 

৫ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১৪-২০১৫ ৮০ ৫ ৯৪ - 

লিক্ষা োর্ েক্রম চিমান রর্য়র্ছ। ৬ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১৫-২০১৬ ৮০ ৬ ৯৬ - 

৭ শডন্দ্রলামা-ইন-কটক্সটাইল ৪ র্ৎসর ২০১৬-২০১৭ ১০০ ৭ ১০২ - 

কমাট= ৩৮৪   

 

তাঁত প্রলিক্ষণ উির্েন্দ্র, কর্ড়া, িার্নার  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি      সারশণ- ২.৪                      
ক্রঃ 

নং 

কোন্দ্রস ের নাম কোন্দ্রস ের 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস ে ভশতের 

লক্ষযমাত্রা 

চলশত  কোস ে 

সংখ্যা 

চলশত কোস ে শুরুর 

তাশরখ 

চলশত কোস ে 

সমাশির তাশরখ 

চলশত কোর্স ে 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা 

সমাি কোস ে সংখ্যা কবড়া প্রলিক্ষণ উির্েন্দ্র হর্ত প্রলিক্ষণ 

প্রাি প্রশিক্ষণার্ীর সংখ্যা 

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

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

৩। কটক্সটাইি লপ্রলটং ১ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি ৬৭ জন 

৪। সুতা রংেরণ ও বুনন ১ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি ৭০ জন 

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

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

৭। SETVET রংেরণ ও বুনন কোস ে ২ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি   ৬০ জন 

৮। SETVET কটক্সটাইি লপ্রলটং কোস ে ১ মাস ২০ জন - - - - ০৩ টি ৬০ জন 

৯। কটক্সটাইি লপ্রলটং (ভ্রাম্যমান) ১০ লিন ২০ জন - - - - ০২ টি ৪০ জন 

১০। কটক্সটাইি লপ্রলটং ১৪ লিন ২০ জন - - - - ০১ টি ২০ জন 

১১। রংেরণ ও বুনন কোস ে (ভ্রাম্যমান) ১৪ লিন ২০ জন - - - - ০২ টি ৪০ জন 

কমাট= ৩৮৪৬ জন 
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ZuvZ cÖwkÿY †K› ª̀, iscyi Gi cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨vewj 

mviwYt 2.5 
ক্রঃ 

নং 

কোন্দ্রস ের নাম কোন্দ্রস ের 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস ে 

ভশতের লক্ষযমাত্রা 

চলশত  কোস ে 

সংখ্যা 

চলশত কোস ে 

শুরুর তাশরখ 

চলশত কোস ে 

সমাশির তাশরখ 

চলশত কোর্স ে 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন) 

সমাি কোর্স ের 

সংখ্যা 

রংপুর প্রলিক্ষণ কেন্দ্র হর্ত কোস ে 

সমািোরী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন) 

পুরুষ মলহিা কমাট 

(ে)   প্রেল্পোিীন সমর্য় প্রলিক্ষণঃ 

১। রংেরণ ও লপ্রলটং ২ মাস ২০ জন - - - - ১০ টি ২০৩ ৪৭ ২৫০ 

২। এস. এ তাঁর্ত বুনন ২ মাস ২০ জন - - - - ১০ টি ২০৩ ৪৭ ২৫০ 

উির্মাট (ে) = ২০ টি ৪০৬ ৯৪ ৫০০ 

(খ) রাজস্ব বার্জর্টর আওতায় প্রলিক্ষণঃ 

১। রংেরণ ও লপ্রলটং ২ মাস ২০ জন - - - - ২ টি ৪০ - ৪০ 

২। এস. এ তাঁর্ত বুনন ২ মাস ২০ জন - - - - ১ টি ২০ - ২০ 

৩। এস. এস তাঁর্ত বুনন ১ মাস ২০ জন - - - - ৪ টি ২৫ ৫৫ ৮০ 

৪। রংেরণ ও লপ্রলটং ১ মাস ২০ জন - - - - ৩ টি ২৫ ৩৫ ৬০ 

উির্মাট (খ) = ১০ টি ১১০ ৯০ ২০০ 

সব ের্মাট (ে+খ) =  ৫১৬ ১৮৪ ৭০০ 

 

ZuvZ cÖwkÿY †K› ª̀, wm‡jU Gi cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨vewj 
mviwYt 2.6 

ক্রঃ 

নং 

কোন্দ্রস ের নাম কোন্দ্রস ের 

কময়াদ 

প্রশত কোন্দ্রস ে 

ভশতের লক্ষযমাত্রা 

চলশত  কোস ে 

সংখ্যা 

চলশত কোস ে 

শুরুর তাশরখ 

চলশত কোস ে 

সমাশির তাশরখ 

চলশত কোর্স ে 

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন) 

সমাি কোর্স ের 

সংখ্যা 

লসর্িট প্রলিক্ষণ কেন্দ্র হর্ত কোস ে 

সমািোরী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন) 

     পুরুষ মলহিা কমাট 

(ে)  প্রেল্পোিীন সমর্য় প্রলিক্ষণঃ 

১। রংেরণ ও লপ্রলটং ২ মাস ২০ জন - - - - ১৫ টি - ৩০০ ৩০০ 

২। এস. এ তাঁর্ত বুনন ২ মাস ২০ জন - - - - ১৫ টি - ৩০০ ৩০০ 

উির্মাট (ে) ৩০ টি - ৬০০ ৬০০ 

(খ)  েম েসূলচর আওতায় প্রলিক্ষণঃ 

১। রংেরণ ও লপ্রলটং ২ মাস ২০ জন - - - - ৭ টি ৬০ ১০০ ১৬০ 

২। এস. এ তাঁর্ত বুনন ২ মাস ২০ জন - - - - ৭ টি ৬০ ১০০ ১৬০ 

উির্মাট (খ) ১৪ টি ১২০ ২০০ ৩২০ 

(গ)  রাজস্ব বার্জর্টর আওতায় প্রলিক্ষণঃ 

১। রংেরণ ও লপ্রলটং ২ মাস ২০ জন - - - - ১ টি ০৫ ১৫ ২০ 

২। এস. এ তাঁর্ত বুনন ২ মাস ২০ জন - - - - ২ টি ১৪ ২৬ ৪০  

৩। রংেরণ ও লপ্রলটং ১ মাস ২০ জন - - - - ৪ টি ২২ ৫৮ ৮০ 

৪। এস. এ তাঁর্ত বুনন ১ মাস ২০ জন - - - - ৩ টি ১৮ ৪২ ৬০ 

উির্মাট (গ) = ১০ টি ৫৯ ১৪১ ২০০ 

সব ের্মাট (ে+খ+গ)  ১৭৯ ৯৪১ ১১২০ 



 

cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RyjvB 2016 14,938     16,336    800,288      1,318,665    5,338   12,260    457,721      150,171     805,627     61,673    

AvMó 2016 72,988    77,731      970,183      1,627,136    18,525   32,671    503,501     165,191    988,237    75,652    

‡m‡Þ¤^i 2016 69,801     76,395    655,030     1,119,169     1,225     2,814      589,026     193,250   654,842     50,130    

A‡±vei 2016 53,021     56,149     958,170      1,629,447     18,753   45,461    540,134      177,210     974,190     74,577     

b‡f¤^i 2016 44,591     47,803     826,447      1,411,446      17,965   40,528   724,799      237,795   841,071      64,386   

wW‡m¤^i 2016 66,837    71,796     1,019,282    1,715,883    16,920   38,858  587,254     192,669   1,036,202  79,324    

Rvbyqvwi 2017 102,714    106,828   1,045,602   1,801,933    1,618     3,361     560,634     183,935   1,045,597  80,044    

‡deªæqvwi 2017 107,791    114,433    962,456      1,633,796   34,205  73,460   775,441      254,410    972,955    74,483    

gvP© 2017 90,605    95,417     1,108,580   1,873,359   26,088  59,913   715,956     234,894   1,133,086  86,741    

GwcÖj 2017 55,603    58,073    1,194,943    2,000,845    2,801     6,432     860,407     282,286   1,197,744   91,691    

‡g 2017 93,756    96,812     1,020,863   1,689,685   31,580  69,145    67,441        221,264    1,032,179  79,016    

Ryb 2017 46,398    51,830     868,536     1,443,116     3,702    8,503     757,372     248,482    856,987    65,605   

†gvU = 819,043   869,603  11,430,380 19,264,480  178,720  393,406 7,139,686  2,541,557 11,538,717 883,322 

e¯¿ cÖwµqvKiY †K›`ª, gvae`x -Gi  mvwf©wms Gi Avq-e¨q
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                                                                                  ( mviwY-3.1 )

gvm

mvwf©wms Avq

‡ó›Uvwis mvwf©m wRMv‡i †avjvB ‡R‡U †avjvB I wdwbwks K¨v‡jÛvwis        nvB‡WªvG±ªvw±s

A_© eQit 2016-2017



cwigvb 

(wgUvi)
Avq (UvKv)

cwigvb 

(wgUvi)
Avq (UvKv)

cwigvb (wgUvi) 

(2+4+6+8+10

+13+15)

Avq (UvKv) 

(3+5+7+9+11

+14+16)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RyjvB 2016 -         -        26,418    79,254     2,110,330     1,638,359   327,070    1,248,242   1,575,312    63,047     

AvMó 2016 18,604    10,173   78,175    256,479   2,650,213    2,245,033   583,801   1,656,022  2,239,823   5,210       

‡m‡Þ¤^i 2016 -         -        57,708   189,330  2,027,632    1,631,088    447,851     1,173,803   1,621,654    9,434       

A‡±vei 2016 1,830     1,251     44,524    146,076    2,590,622    2,130,171     516,860    1,296,519   1,813,379    316,792   

b‡f¤^i 2016 16,851    9,214    74,180    243,372   2,545,904    2,054,544    551,824    1,442,634   1,994,458    60,086    

wW‡m¤^i 2016 22,078   17,082   60,977   200,055   2,809,550    2,315,667    586,490   1,437,674   2,024,164    291,503   

Rvbyqvwi 2017 14,792    8,835   51,100    167,652   2,822,057    2,352,588   689,803   1,370,640   2,060,443    292,145   

‡deªæqvwi 2017 21,055   12,653  60,347   197,988   2,934,250    2,361,223    674,980    1,267,933  1,942,913    418,310    

gvP© 2017 15,185    8,303   51,978   170,532   3,141,478     2,529,159    702,046    1,316,361   2,018,407    510,752   

GwcÖj 2017 31,318   23,187  29,392   96,429     3,372,208    2,558,943   671,632    1,431,218   2,102,850    456,093  

‡g 2017 12,156    8,693   35,175   115,404    2,293,150    2,280,019    558,915   1,257,561   1,816,476    463,543  

Ryb 2017 25,116    20,226  33,040   108,399   2,591,151     1,946,161     561,938   1,785,987   2,347,925   (401,764)   

†gvU = 178,985 119,617 603,014  1,970,970 31,888,545  26,042,955  6,873,210 16,684,594 23,557,804 2,485,151 

                       (Pjgvb mviwY-3.1)
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gvm

mvwf©wms/Avq          gvwmK e¨q (UvKvq)

wmbwRs wcÖw›Us me©‡gvU Avq-e¨‡qi 

cv_©K¨ 

(UvKvq)                  

(18-21)
Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q

me©‡gvU e¨q 

(19+20)

gšÍe¨





ZuvZ (n Í̄) 

fvov eve` 

Avq(UvKvq

cwigvY 

(wgt)

Avq 

(UvKv)

cwigvY 

(‡KwR)
Avq (UvKv) cwigvY (wgt) Avq (UvKv)

cwigvY 

(†KwR)

Avq 

(UvKv)

cwigvY 

(†KwR)
Avq (UvKv)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RyjvB 2016 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

AvMó 2016 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

‡m‡Þ¤^i 2016 Ñ Ñ Ñ - - wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

A‡±vei 2016 Ñ Ñ Ñ - - wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

b‡f¤^i 2016 Ñ Ñ Ñ - - wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

wW‡m¤^i 2016 Ñ Ñ Ñ - - wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

Rvbyqvwi 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000   wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

‡deªæqvwi 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000   wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

gvP© 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000   wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

GwcÖj 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

‡g 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000   wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

Ryb 2017 Ñ Ñ Ñ wba©vwiZ 7,000   wba©vwiZ 21,450    Ñ Ñ Ñ Ñ

†gvU = Ñ Ñ Ñ - 35,000 - 257,400  - - - -
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wUGdwm, kvnRv`cyi Gi Drcv`b/mvwf©wms Gi Avq-e¨q

                                                                                  ( mviwY-3.2 )

gvm

mvwf©wms Gi cwigvb I Avq

                       DBwfs mvwf©m UzBwós mvwf©m K¨v‡jÛvwis mvwf©m WvBs mvwf©m wiwjs(n¨vÛ) mvwf©m

A_© eQit 2016-2017



Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q
me©‡gvU e¨q 

(17+18)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

RyjvB 2016 21,450 58,051 79,501 47,580 197,544 245,124 -165,623

AvMó 2016 21,450 52,050 73,500 48,250 197,651 245,901 -172,401

‡m‡Þ¤^i 2016 21,450 43,328 64,778 39,528 291,643 331,171 -266,393

A‡±vei 2016 21,450 42,380 63,830 38,580 205,433 244,013 -180,183

b‡f¤^i 2016 21,450 42,580 64,030 38,780 202,085 240,865 -176,835

wW‡m¤^i 2016 21,450 36,780 58,230 32,980 206,248 239,228 -180,998

Rvbyqvwi 2017 28,450 38,780 67,230 34,980 191,231 226,211 -158,981

‡deªæqvwi 2017 28,450 38,880 67,330 35,500 292,043 327,543 -260,213

gvP© 2017 28,450 39,800 68,250 36,500 142,969 179,469 -111,219

GwcÖj 2017 21,450 43,800 65,250 40,500 135,787 176,287 -111,037

‡g 2017 28,450 49,550 78,000 45,750 235,655 281,405 -203,405

Ryb 2017 28,450 52,100 80,550 48,500 255,384 303,884 -223,334

†gvU 292,400        538,079 830,479    487,428  2,553,673 3,041,101   -2,210,622

                 (Pjgvb mviwY- 3.2)
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Avq-e¨‡qi cv_©K¨ 

(UvKvq) (16-19)
gšÍe¨gvm

‡gvU mvwf©wms eve` 

Avq (UvKvq) 

(2+4+6+8+10

+12)

Ab¨vb¨ Avq 

(UvKvq)

me©‡gvU Avq 

(UvKvq)  

(14+15)

e¨q (UvKvq)





cwigvb (wgt) Avq (UvKv) cwigvb (‡KwR) Avq (UvKv) cwigvb (wgt) Avq (UvKv) msL¨v Avq (UvKv) cwigvb (‡KwR) Avq (UvKv) cwigvb(‡K:) Avq (UvKv)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RyjvB 2016 5,208 8,001 - - wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

AvMó 2016 5,208 8,001 - - wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

‡m‡Þ¤^i 2016 5,208 8,001 - - wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

A‡±vei 2016 5,208 8,001 917 5,250 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

b‡f¤^i 2016 5,542 8,001 917 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

wW‡m¤^i 2016 5,667 8,001 1,860 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

Rvbyqvwi 2017 6,419 8,001 1,860 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

‡deªæqvwi 2017 6,419 8,001 1,860 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

gvP© 2017 6,410 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

GwcÖj 2017 6,410 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

‡g 2017 7,205 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

Ryb 2017 7,205 8,001 1,973 10,500 wba©vwiZ 115,000 wba©vwiZ 1,600 - - wba©vwiZ 18,000

†gvU = 72,109 96,012   15,306  89,250 1,380,000  19,200 - - 216,000 
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GmGdwm, KzgviLvjx Gi Drcv`b/mvwf©wms Gi Avq-e¨q|

(mviwY- 3.3)

gvm

mvwf©wms I Avq

DBwfs mvwf©m UzBwós mvwf©m
K¨v‡jÛvwis,mvBwRs,†Kqvi,I 

WvBev_ mvwf©m
Pzw³wfwËK fvov (n¯Í ZuvZ) WvBs mvwf©m wcÖw›Us †Uwej fvov

A_© eQit 2016-2017



gšÍe¨

wba©vwiZ Avq (UvKvq) Drcv`b e¨q Ifvi‡nW e¨q me©‡gvU e¨q

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RyjvB 2016 - - 142,601 52,618 195,219 53,270 160,946 214,216 -18,997

AvMó 2016 - - 142,601 58,148 200,749 62,790 143,014 205,804 -5,055

‡m‡Þ¤^i 2016 - - 142,601 47,428 190,029 50,520 219,508 270,028 -79,999

A‡±vei 2016 - - 147,851 57,408 205,259 62,195 142,238 204,433 826

b‡f¤^i 2016 - - 153,101 58,278 211,379 66,295 143,029 209,324 2,055

wW‡m¤^i 2016 - - 153,101 59,749 212,850 66,640 142,994 209,634 3,216

Rvbyqvwi 2017 - - 153,101 61,859 214,960 67,250 142,526 209,776 5,184

‡deªæqvwi 2017 - - 153,101 62,509 215,610 67,640 143,128 210,768 4,842

gvP© 2017 - - 153,101 59,919 213,020 64,855 142,252 207,107 5,913

GwcÖj 2017 - - 153,101 63,299 216,400 64,130 157,925 222,055 -5,655

‡g 2017 - - 153,101 66,269 219,370 71,101 142,899 214,000 5,370

Ryb 2017 - - 153,101 68,134 221,235 70,446 220,330 290,776 -69,541

‡gvU = - - 1,800,462 715,618 2,516,080 767,132 1,900,789 2,667,921 -151,841
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gvm
wiwjs mvwf©m e¨q (UvKv)

                                                                                                                           (Pjgvb mviwY- 3.3)

‡gvU mvwf©wms eve` 

Avq (UvKvq) 

(3+5+7+9+11+

13+16)

Ab¨vb¨ Avq 

(UvKvq)

me©‡gvU Avq 

(17+18)

Avq e¨‡qi 

cv_©K¨ 

(UvKvq)                    

(19-22)





                               ZuvwZ‡`i Rb¨ ¶z̀ ªFY Kg©m~wPi AvIZvq gvwmK FY weZiY I Av`vq cÖwZ‡e`b                    mviwY- 4.1

(j¶ UvKvq)

ZuvwZi msL¨v ZvuZ msL¨v UvKvi cwigvY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AvovBnvRvi 40 24 45 8.10 60.00% 8.00 12.09 151.13%

2 ev›`ievb 30 20 40 4.00 66.67% 3.00 4.79 159.67%

3 evÃvivgcyi 20 20 39 5.07 100.00% 3.00 6.49 216.33%

4 fv½v 10 15 31 3.10 - 3.00 2.85 95.00%

5 wPwiie›`i 30 18 54 7.56 60.00% 8.00 16.09 201.13%

6 K·evRvi 20 25 60 6.00 125.00% 3.20 4.37 136.56%

7 †`vnvi 20 14 124 12.40 70.00% 8.00 25.02 312.75%

8 ‡MŠib`x 10 7 23 2.20 70.00% 0.30 0.53 176.67%

9 ‡nvgbv 40 18 194 19.40 45.00% 10.00 18.83 188.30%

10 h‡kvi 20 10 16 1.60 50.00% 3.50 4.26 121.71%

11 Kvnvjy 30 28 84 8.40 93.33% 8.00 24.21 302.63%

12 KvwjMÄ 10 - - - - 1.40 3.10 221.43%

13 KvwjnvwZ 35 19 65 8.45 54.29% 11.00 29.29 266.27%

14 KgjMÄ 10 - - - - 4.00 3.20 80.00%

15 Lyjbv 10 4 16 1.60 - 4.20 13.06 310.95%

16 Kzwóqv 30 100 342 36.56 333.33% 10.00 11.78 117.80%

17 wgicyi 10 10 35 4.20 100.00% 2.00 2.11 105.50%

18 gqgbwmsn 10 6 36 3.60 60.00% 6.00 7.63 127.17%

19 biwms`x 45 35 53 5.90 77.78% 18.00 19.71 109.50%

20 cUyqvLvjx 10 - - - - 4.00 2.15 53.75%

21 ivRkvnx 20 25 186 19.80 - 6.00 6.92 115.33%

22 iv½vgvwU 30 - - - - 6.00 4.64 77.33%

23 iƒcMÄ 55 52 124 18.77 94.55% 20.00 31.91 159.55%

24 muvw_qv 95 193 617 74.41 203.16% 20.00 46.24 231.20%

25 mvZ¶xiv 10 - - - - 1.40 1.50 107.14%

26 kvnvRv`cyi 90 73 438 52.65 81.11% 20.00 24.98 124.90%

27 ‰kjKzcv 60 85 315 31.50 141.67% 10.00 20.51 205.10%

28 wmivRMÄ 90 103 457 55.69 114.44% 18.00 45.26 251.44%

29 Uv½vBj 90 42 123 14.88 46.67% 15.00 21.64 144.27%

30 Djøvcvov 20 54 305 34.19 270.00% 5.00 10.24 204.80%

1000 1000 3822 440.03 100.00% 240.00 425.40 177.25%†gvU = 

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

(ZuvwZi msL¨v)
kZKiv nvi

2016-2017 A_© eQ‡i FY Av`vq

µwgK  †ewmK †m›Uvi 
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                A_© eQit  2016 -2017

2016-2017 A_© eQ‡i FY weZiY













  mviwY - 4.2

                               (jÿ UvKvq)

ZuvwZ ZvuZ UvKv    j¶¨gvÎv cÖK…Z Av`vq

1 2 3 4 5 6 7 8

1 AvovBnvRvi 1492 1670 267.10 283.620 143.350 50.54%

2 ev›`ievb 391 617 61.70 60.560 59.680 98.55%

3 evÃvivgcyi 1079 1766 181.88 163.390 135.800 83.11%

4 fv½v 825 1109 110.90 124.270 117.430 94.50%

5 wPwiie›`i 1299 1609 182.91 187.760 132.680 70.66%

6 K·evRvi 750 1126 112.60 121.490 94.550 77.83%

7 †`vnvi 2343 3539 354.41 367.610 240.780 65.50%

8 ‡MŠib`x 671 677 67.80 77.560 78.250 100.89%

9 ‡nvgbv 1556 2216 221.84 197.640 148.900 75.34%

10 h‡kvi 911 1255 129.07 142.790 132.940 93.10%

11 Kvnvjy 1912 2480 256.28 279.100 222.070 79.57%

12 KvwjMÄ 749 844 88.06 101.720 92.380 90.82%

13 KvwjnvwZ 1643 2817 364.20 371.000 277.570 74.82%

14 KgjMÄ 1224 1587 158.70 183.640 93.390 50.85%

15 Lyjbv 1406 1488 148.80 171.920 125.110 72.77%

16 Kzwóqv 2368 2709 274.50 277.450 245.870 88.62%

17 wgicyi 306 541 82.50 88.970 75.060 84.37%

18 gqgbwmsn 917 1017 109.99 122.480 74.690 60.98%

19 biwms`x 2613 3212 347.69 342.950 164.600 48.00%

20 cUyqvLvjx 863 966 96.60 111.900 85.100 76.05%

21 ivRkvnx 1184 1619 169.46 188.860 175.560 92.96%

22 iv½vgvwU 717 897 89.70 87.960 66.490 75.59%

23 iƒcMÄ 2571 3747 569.61 520.610 320.780 61.62%

24 muvw_qv 2948 4387 531.25 421.400 235.020 55.77%

25 mvZ¶xiv 776 853 85.30 98.820 95.960 97.11%

26 kvnvRv`cyi 1759 2887 375.31 323.550 205.720 63.58%

27 ‰kjKzcv 2029 2943 307.74 303.230 251.850 83.06%

28 wmivRMÄ 2636 5069 630.33 615.830 320.500 52.04%

29 Uv½vBj 2078 4037 458.78 474.460 359.840 75.84%

30 Djøvcvov 716 1217 135.17 109.380 89.660 81.97%

42732 60901 6970.18 6921.920 4861.580 70.23%†gvU = 

ZuvwZ‡`i Rb¨ ¶z`ªFY Kg©m~wPi AvIZvq µgcywÄZ FY weZiY I Av`vq cÖwZ‡e`b (Ryb 2017 ch©šÍ)                   
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কর্শসে কসটারওয়ালর শনর্ন্ধনকৃত তাঁশত সশমশতর তথ্যার্শল  

                 সারশণ- ৫ 

ক্রশমে কসটান্দ্ররর নাম ঠিোনা এলাো তাঁত সংখ্যা সশমশতর সংখ্যা প্রার্লমে তাঁলত সলমলতর 

অলিটেরণ সংক্রন্ত তথ্য প্রার্থশমে মাধ্যশমে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ আড়াইিাজার আড়াইিাজার, নারায়নগঞ্জ রূিগঞ্জ ব্যতীত নারায়নগঞ্জ কজলা।  ৯,৩৪৮ ৫১ ২ ৪ 

২ র্ান্দরর্ান র্ালাঘাটা, র্ান্দরর্ান র্ান্দরর্ান ও চট্টগ্রাম কজলা। ১৯,৬৯৬ ২৬  ১ 

৩ র্াঞ্ছারামপুর এস এফ শস র্াঞ্ছারামপুর, শর্-র্াড়ীয়া। ব্রাহ্মনর্াড়ীয়া কজলা ।  ১০,৫০৫ ৪৭ ১ - 

৪ ভাংগা ভাংগা, ফশরদপুর। ফশরদপুর, িশরয়তপুর, মাদারীপুর ও কগািালগঞ্জ 

কজলা।  

২,৭০২ ১৮ - ৩ 

৫ শচশররর্ন্দর রানীর র্ন্দর, শচশররর্ন্দর, শদনাজপুর।  শদনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, িঞ্চগড়, নীলফামারী, 

লালমশনরিাট, রংপুর ও কুশড়গ্রাম কজলা।  

৩,৩৮৯ ২৬ ২৬ ৭ 

৬ েক্সর্াজার শিলংজা, েক্সর্াজার েক্সর্াজার কজলা ৬৪৭ ১৫ - ২ 

৭ কদািার জয়িাড়া, কদািার কদািার, নর্ার্গঞ্জ, উিন্দ্রজলা এর্ং মুশিগঞ্জ কজলা। ৭,৭৬৯ ৪৪ ৩ ৩ 

৮ কগৌরনদী কগৌরনদী, র্শরিাল র্শরিাল ও কভালা কজলা।  ৩,৩৮৯ ৩৮ ৩৮ ৬ 

৯ কিামনা রামকৃষ্ণপুর, কিামনা, কুশমল্লা কুশমল্লা, চাঁদপুর, কনায়াখালী, কফনী এর্ং লক্ষীপুর 

কজলা।  

৫,৬১৬ ৫৬ ২ ১১ 

১০ যন্দ্রিার িালিাড়া, শর্িারী েন্দ্রলানী, যন্দ্রিার। যন্দ্রিার ও নড়াইল কজলা।  ৪,০৪৫ ৫১ ৪ - 

১১ োিালু োিালু, র্গুড়া।  র্গুড়া, জয়পুরিাট, নওগাঁ ও গাইর্ান্ধা কজলা।  ৮,০০২ ৬৫ ৬৫ - 

১২ োশলগঞ্জ নলতা, োশলগঞ্জ, সাতক্ষীরা।  োশলগঞ্জ, কদর্িাটা, আিাশুশন ও শ্যামনগর 

উিন্দ্রজলা।  

২,০৫৫ ১৭ ১৭ - 

১৩ োশলিাতী র্ল্লার্াজার, োশলিাতী, টাঙ্গাইল। োশলিাশত, ঘাটাইল, মধুপুর, কগািালপুর ও ভূয়াপুর 

উিন্দ্রজলা। 

১৮,৭৪৯ ১৭ ১ ১ 

১৪ েমলগঞ্জ িাত্রন্দ্রখালা, েমলগঞ্জ, কমৌলভী 

র্াজার। 

শসন্দ্রলট, কমৌলভীর্াজার, িশর্গঞ্জ ও সুনামগঞ্জ কজলা।  ৪,৯১৫ ২২ ২২ - 

১৫ খুলনা উিন্দ্রজলা চত্ত্বর ফুলতলা, খুলনা খুলনা, র্ান্দ্রগরিাট ও শিন্দ্ররাজপুর কজলা।  ১,৫৯৩ ২৭ ২৭ ৩ 
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সারশণ- ৫  চলমান 

 

১৬ কুশিয়া এস এফ শস কুমারখালী, কুশিয়া কুশিয়া, কমন্দ্রিরপুর, চুয়াডাংগা ও রাজর্াড়ী কজলা।  ২৭,৭৪৩ ১০১ ১০১ ৩ 

১৭ শমরপুর লট নং-৩, ব্লে-এফ, সাংর্াশদে 

আর্াশসে এলাো, শমরপুর, ঢাো। 

ঢাো িির, সাভার, ধামরাই,ন্দ্রেরানীগঞ্জ উিন্দ্রজলা 

এর্ং গাজীপুর ও মাশনেগঞ্জ কজলা। 

১২,৩৭৭ ২৬ ২ ৪ 

১৮ ময়মনশসংি কজলা িশরষদ ভর্ন, ময়মনশসংি। ময়মনশসংি, শেন্দ্রিারগঞ্জ, কনত্রন্দ্রোণা, জামালপুর 

ও কিরপুর কজলা। 

১,৪৬৩ ৭৮ ৪ ২ 

১৯ নরশসংদী তাঁত প্রশিক্ষণন্দ্রেে, সান্দ্রিপ্রতাি, 

নরশসংদী 

নরশসংদী কজলা । ২৬,৬৯৩ ১৫৯ ৪ ৪ 

২০ িটুয়াখালী রুস্তম মৃধার োলভাট ে, টাউন 

োশলোপুর, িটুয়াখালী।  

িটুয়াখালী, র্রগুনা ও িালোঠি কজলা।  ১,৩২৪ ২৬ ২৬ ১ 

২১ রাজিািী োশদরগঞ্জ, কগ্রটারন্দ্ররাড, রাজিািী রাজিািী, নান্দ্রটার ও চািাইনর্ার্গঞ্জ কজলা।  ৫,৩৮৫ ৪০ ৪০ - 

২২ রাংগামাটি দশক্ষণোশলন্দীপুর, শনউন্দ্রোট ে শর্শডং 

এলাো রাংগামাটি 

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

২৩ রূিগঞ্জ ভুলতা, রূিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ রূিগঞ্জ উিন্দ্রজলা। ৫,৩৯৫ ২২ ১ ২ 

২৪ সাশর্থয়া সাশিঁয়া, িার্না ।  িার্না কজলা।  ৩৫,১১৯ ৯৬ ৯৬ ৬ 

২৫ সাতক্ষীরা িাউডাংগা, সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা, েলান্দ্ররায়া ও তালা উিন্দ্রজলা।  ৩৬৬ ১৯ ১৯ - 

২৬ িািজাদপুর টি এফ শস, িািজাদপুর, শসরাজগঞ্জ । িািজাদপুর ও কচৌিালী উিন্দ্রজলা।  ৫৪,৩২১ ৩৪ ৩৪ ২ 

২৭ শিলকুিা শিলকুিা, শিনাইদি। শিনাইদি ও মাগুরা কজলা।  ৪,৫৭৯ ৫১ ৫১ ১ 

২৮ শসরাজগঞ্জ কিিন করাড, শমরপুর, শসরাজগঞ্জ ।  শসরাজগঞ্জ, কর্লকুশচ, োমারখন্দ, োশজপুর ও 

তারাি উিন্দ্রজলা।  

৬৯,১০৭ ৬৫ ৬৫ ৩ 

২৯ টাঙ্গাইল এস এফ শস র্াশজদপুর, টাঙ্গাইল।  টাঙ্গাইল, নাগরপুর, িশখপুর, কদলদুয়ার, শমজোপুর 

ও র্াসাইল উিন্দ্রজলা। 

১৮,৪৭৩ ৪০ ৩ ৬ 

৩০ উল্লািাড়া উল্লািাড়া, শসরাজগঞ্জ।  উল্লািাড়া ও রায়গঞ্জ উিন্দ্রজলা।  ২০,৪২৬ ১৯ ১৯ ১ 

৩১ রংপুর সাতমার্া, খাসবাগ, রংপুর সির, 

রংপুর 

োর্ েক্রম শুরু হয়লন - - - - 

 কমাট   ৫,০৫,৫৫৬ ১,৩১৭ ১,৩১৭ ৭৬ 
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র্াংলান্দ্রদি তাঁত কর্ান্দ্রড ের র্াস্তর্ায়নাধীন প্রেল্পসমূন্দ্রির তথ্য 

অর্থ ে র্ছরঃ ২০১৬-২০১৭ 

সারশণ-৬ 

(লক্ষ টাোয়) 

ক্রঃ 

নং 

প্রেন্দ্রল্পর নাম 

(বাস্তবায়নোি) 

অনুর্মািন 

ির্ োয় 

কমাট প্রেন্দ্রল্পর 

ব্যয় 

(ববঃ মুদ্রা) 

২০১৬-

২০১৭ অর্থ ে 

র্ছন্দ্ররর 

আরএশডশি

’কত র্রাদ্দ 

২০১৬-১৭ 

অর্ ে বছর্রর 

অর্থ ে 

অর্মুশি 

২০১৬-১৭ 

অর্ ে বছর্রর  

অর্থ ে ব্যয় 

২০১৬-১৭ অর্ েবছর্রর  

সংর্িালিত বরাদ্দ 

অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা 

২০১৬-১৭ অর্ ে বছর্রর 

বরাদ্দ অনুর্ায়ী অগ্রগশত 

প্রের্ল্পর শুরু কর্র্ে জুন’১৭ 

ির্ েন্ত ক্রমপুশঞ্জত অগ্রগশত 

ক্রমপুলঞ্জত প্রেল্প 

ব্যয় (বাস্তব 

অগ্রগলত % 

লহসার্ব) 

বাস্তব (%) আলর্ েে বাস্তব (%) আশর্থ েে র্াস্তর্ (%) আশর্থ েে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 র্াস্তর্ায়নাধীন প্রেল্পসমূিঃ 

    

১ 

তাঁত র্ন্দ্রের উন্নয়ন্দ্রন ফযািন শডজাইন ও 

কেশনং ইনশিটিউট এর্ং ০১টি কর্শসে 

কসটার স্থািন (৩য় সংন্দ্রিাশধত) 

(জুিাই’১০-জুন’১৭) 

অনুর্মালিত 

৪১৫০.০০ 

(--) 
৫৩৯.০০ ৫৩৯.০০ ৪৯৫.১০৫ ১০০.০০ ৫৩৯ ১০০.০০ ৪৯৯.৮৩১ ৯১.৮০ ৩৮০৯.৮২৬ 

৩৮০৯.৮২৬ 

(১০০%) 

   

২  

ব্যান্দ্রলশিং মডান োইন্দ্রজিন শরন্দ্রনান্দ্রভিন 

এন্ড এক্সিানিন (শর্এমআরই) অর্ দ্যা 

এশক্সসটিং ক্লর্থ প্রন্দ্রসশসং কসটার এযাট 

মাধর্দী, নরশসংদী (১ম সংন্দ্রিাশধত) 

প্রস্তালবত (জুিাই’১৩-জুন’১৭) 

অনুর্মালিত 

৪১৫৮.০০ 

(--) 
২৯৪০.০০ ২৯৪০.০০ ২৯২৮.৩২৮ ১০০.০০ ২৯৪০ ১০০.০০ ২৯২৮.৩২৮ ৮৯.৩৯ ৩৭১৬.৭৫৮ 

৩৭১৬.৭৫৮ 

(৮০%) 

৩ 

এস্টাবলিির্মট অব লি হযান্ডলুম সালভ েস 

কসটারস ইন লিফার্রট লুম ইনর্টনলসভ 

এলরয়া (১ম সংর্িালিত) (জুিাই’১৩-

জুন’১৮) 

অনুর্মালিত 

৫৮৩৪.০০ 

(--) 
১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১২৯৭.১৬২ ১০০.০০ ১৩০০ ১০০.০০ ১২৯৭.১৬২ ৩৮.১২ ২২২৪.১৯ 

২২২৪.১৯ 

(৩৯%) 

 ২০১৬-২০১৭ অর্থ ের্ছন্দ্রর র্রাদ্দলবিীনভান্দ্রর্ এশডশিভুি নতুন প্রেল্পঃ 

৪ র্াংলান্দ্রদি তাঁত কর্ান্দ্রড ের কর্শসে 

কসটারসমূন্দ্রি ৬ টি প্রশিক্ষণ কেে ও ০২ 

টি মান্দ্রেেট প্রন্দ্রমািন কেে স্থািন 

অননুর্মালিত 

৫৮৫৮.০০ 

(--) 
-- -- 

 

-- -- --  -- -- 

 

৫ তাঁত িলি স্থািন অননুর্মালিত ১৯১১০০.০০ 

(--) 
-- -- 

 
-- -- --  -- -- 

 

৬ র্াংলান্দ্রদন্দ্রির কসানালী ঐশতিয মসশলন 

সুতা ও োিড় শতশরর প্রযুশি পুনরুদ্ধার 

(১ম িয োয়) 

অননুর্মালিত 

১২১০.০০ 

(--) 
  

 

      

 

৭ র্াংলান্দ্রদি তাঁত কর্াড ে েমন্দ্রলক্স স্থািন  ১২৩৯০.০০ 

(--) 
  

 
      

 



-৫২- 

 

রাজস্ব র্ান্দ্রজট র্রাদ্দ ও ব্যয় শর্র্রণীঃ                                                                   
 

অর্থ ে র্ছরঃ ২০১৬-২০১৭ 

                                     সারণীঃ ৭ 

                                                                                                                            
 (লক্ষ টাো) 

২০১৬-১৭ অর্থ ে র্ছন্দ্রর 

সংর্িালিত বার্জট 

র্রাদ্দ  

২০১৬-১৭ অর্থ ে র্ছন্দ্রর কমাট র্রান্দ্রদ্দর 

অনুকূন্দ্রল অর্থ ে অর্মুশির িশরমাণ  

খাত শভশিে োন্দ্রজর নাম খাত শভশিে ২০১৬-১৭ 

সান্দ্রলর র্রাদ্দ (শনজস্ব আয় 

৫.১১ লক্ষ টাোসি) 

২০১৬-১৭ অর্থ ে 

র্ছন্দ্রর খাত শভশিে 

ব্যয় 

২০১৬-১৭ অর্থ ে 

র্ছন্দ্রর র্রান্দ্রদ্দর 

িতেরা িার 

২০১৬-২০১৭ অর্ ে বছর্র 

সংর্িালিত বার্জট 

বরাদ্দ ২১৩২.৬০ িক্ষ 

টাো (লনজস্ব আয় ৫.১১ 

টাোসহ) 

লনজস্ব আয় ৫.১১ িক্ষ টাো ব্যলতর্রর্ে 

লজওলব লহর্সর্ব ২১২৭.৪৯ িক্ষ টাো 

অবমুক্ত েরা হর্য়র্ছ। 

েম েেতোন্দ্রদর কর্তন ২৯০.৮১০ ৩০৫.৬২৫  

 

 

বার্জট বরার্দ্দর 

৯৭.৮২% 

েম েচারীন্দ্রদর কর্তন ৪১৯.৬১০ ৩৮৯.৭১৩ 

ভাতাশদ ৫৯১.৯৯০ ৫৯৯.০৬৩ 

সরর্রাি ও কসর্া ৩৫৬.৩৭০ ২৯৭.৪০০ 

কমরামত ও সংরক্ষণ ১৪.৩০০ ৫৪.৫০০০ 

সািায্য মঞ্জুশর ২০.০০০ ২০.০০০ 

অর্সর ভাতা ও আনুন্দ্রতাশষে ৩১৯.৬৯০ ৩১৯.৭০০ 

সম্পদ সংগ্রি ও ক্রয় ৮৯.২০০ ১০০.২০০ 

ভুলম অলিগ্রহণ/ক্রয় ১২০.০০০ - 

অন্যান্য ভবন ও অবোঠার্মা 

লনম োণ 

৪০.০০০ - 

                 কমাট  ২২৬১.৯৭০ ২০৮৬.২০১ 

শনজস্ব আয় ৫.১১০ ৫.৫০৩ 

শজওশর্ ২২৫৬.৮৬০ - 
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Format: SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans 
সারণি- ০৮ 

SDG Targetsi Global Indicators for 

SDG Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministr

ies/ 

Divisio

niii 

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/Strateg

y if needed (in 

relation with 

column)ix 

R
em

ar
k

sx
 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

Project Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

4.3 By 2030, 

ensure equal 

access for all 

women and men 

to affordable and 

quality 

technical, 

vocational and 

tertiary 

education, 

including 

university 

 

 

 

 

4.3.1 Participation 

rate of youth 

and adults in formal 

and nonformal 

education and 

training in 

the previous 12 

months, by sex 

Lead: 

MoE 

FD; 

MoEWOE; 

MoInd 

(BITAC); 

MoLE; 

MoTJ; 

MoWCA; 

MoYS; SID 

e) Human resource 

development 

(Education, Health 

& population) 

- Achieving 100 

percent net 

enrollment rate for 

primary and 

secondary 

education. 

- Increasing 

enrollment rate in 

12th class to 60%. 

- Percentage of 

cohort reaching 

grade 5 to be 

increased to 10 

from current 80 

percent. 

 

1. Establishment 

of  Fashion 

Design,  

Training 

Institute and a 

Basic Centre 

for the 

Development 

of Handloom 

Fabrics. 

 

2. BMRE  of  

existing Cloth 

Processing 

Centre at 

Madhabdi, 

Narshingdi. 

 

3. Establishment 

of 3 

handloom 

service 

centres in 

different 

loom 

intensive 

areas. 

 

415.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415.80 

 

 

 

 

 

 

583.40 

1. Upgradation of 

Diploma in 

Textiles 

Engineering 

Course in 

Bangladesh 

Handloom 

Education and 

Training Institute 

(BHETI), 

Narsingdi 

2. Establishment of 6 

Basic Training 

Centres and 2 

Market Promotion 

Centres in the 

Basic Centres of 

Bangladesh 

Handloom Board  

 

3. Establishment of 

Tant Palli 

4. Reviving The 

Technology Of 

Muslin Yarn And 

Muslin Fabrics, 

The Golden 

Heritage of 

Bangladesh (1st 

phase) 

5. Handloom 

Products 

Diversification. 

 

6. Modernisation of 

454.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

19110.00 

 

121.00 

 

 

 

 

 

 

1070.00 

 

 

 

 

1591.50 

 

1. Establishment 

of Permanent 

Tant Mela to 

provide 

Institutional 

Marketing 

facilities for the 

handloom 

products. 

 

2. Establishment 

of Tant board 

complex (2nd 

phase). 

 

3. Introduce 

Diploma course 

in the Sylhet, 

Rangpur and 

Bera (Pabna) 

training centres. 

 

4. Cultivation of 

phuti carpus and 

production of 

muslin fabrics  

 

 

 

 

5. Professional 

training 

programme for 

the Officers of 

Bangladesh 

Handloom 

Board. 

  

5.1 End all forms 

of 

discrimination 

against all 

women and girls 

everywhere 

 

5.1.1 Whether or not 

legal 

frameworks are in 

place to 

promote, enforce 

and monitor 

equality and non-

discrimination 

on the basis of sex 

 

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. 
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SDG Targetsi Global Indicators for 

SDG Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministr

ies/ 

Divisio

niii 

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/Strateg

y if needed (in 

relation with 

column)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 

6.3 By 2030, 

improve water 

quality by 

reducing 

pollution, 

eliminating 

dumping and 

minimizing 

release of 

hazardous 

chemicals and 

materials, halving 

the 

proportion of 

untreated 

wastewater 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. 

Handlooms and 

Provide Working 

Capital to the 

Handloom 

Weavers with a 

view to Promote 

the Socio-

economic 

Condition of 

Handloom 

Weavers. 

 

7. 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 

 

8. Establishment of 

Tant Board 

Complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.00 

 

6. Digitalization 

of Official 

activities of 

Bangladesh 

Handloom Board 

Head Office and 

Field Offices. 

 

7. Establishment 

of more basic  

centres and 

training centres 

to provide 

promotional 

services and 

training to the 

weavers. 

 

8. Introduce 

Diploma course 

in the rest 

training centres 

of Bangladesh 

Handloom 

Board. 

 

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. 

 

8.8 Protect 

labour rights and 

8.8.1 Frequency 

rates of fatal 

Lead: 

MoLE 

MoC; 

MoEWOE; 
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SDG Targetsi Global Indicators for 

SDG Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministr

ies/ 

Divisio

niii 

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/Strateg

y if needed (in 

relation with 

column)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 

promote safe and 

secure 

working 

environments for 

all 

workers, 

including 

migrant 

workers, in 

particular 

women 

migrants, and 

those in 

precarious 

employment 

 

 

 

 

 

and non-fatal 

occupational 

injuries, by sex and 

migrant 

status 

MoFA; 

MoHA; 

MoHFW; 

MoInd; 

MoTJ; SID 

-Creating good 

jobs for the large 

pool of under-

employed and new 

labor force 

entrants by 

increasing the 

share of 

employment in the 

manufacturing 

sector form 15 

percent to 20 

percent. 

9.2 Promote 

inclusive and 

sustainable 

industrialization 

and, by 2030, 

significantly 

raise industry’s 

share of 

employment and 

gross 

domestic 

product, in line 

with 

national 

circumstances, 

and 

double its share 

in least 

developed 

countries 

9.2.1 Manufacturing 

value 

added as a 

proportion of GDP 

and per capita 

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. 
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SDG Targetsi Global Indicators for 

SDG Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministr

ies/ 

Divisio

niii 

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/Strateg

y if needed (in 

relation with 

column)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 

9.b Support 

domestic 

technology 

development, 

research and 

innovation in 

developing 

countries, 

including by 

ensuring a 

conducive policy 

environment for, 

inter alia, 

industrial 

diversification 

and 

value addition to 

commodities 

9.b.1 Proportion of 

medium and 

high-tech industry 

value added 

in total value added 

Lead: 

MoST 

Co-

Lead: 

ICTD 

BD; ERD; 

LGD; 

MoA; 

MoHPW; 

MoInd 

(DPDT); 

MoR; MoS; 

MoTJ; PID; 

RTHD; 

SID 

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 

12.4.1 Number of 

parties to 

international 

multilateral 

environmental 

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. 
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SDG Targetsi Global Indicators for 

SDG Targetsii 

Lead/C

o-Lead 

Ministr

ies/ 

Divisio

niii 

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/Strateg

y if needed (in 

relation with 

column)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 the 

environment  

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. 

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

i. Include the SDG targets only those which are Led/Co-Led by respective Ministry/Division as per the SDG Data Gap Analysis, available at http://www.plancomm.gov.bd/data-gap-analysis-of-sdgsbangladesh-perspective/ 
ii. The indicators are also available in the SDG Data Gap Analysis document 

iii. Corresponding Lead/Co-Lead Ministries/Divisions for each indicator are also available in the SDG Data Gap Analysis document 

iv. Associate Ministries/Division for each indicator are also available in the SDG Data Gap Analysis document 
v. 7th FYP Goals/Targets related to each SDG Targets and Indicators are available in SDG Mapping Document available at http://www.plancomm.gov.bd/a-handbook-mapping-of-ministries-targets-sdg-7-fyp 2016/ 

Ministries/Division can further include or exclude in this column as per the 7th Five Year Plan document. 

vi. Lead/Co-Lead Ministries/Divisions will identify the On-going Project/Programme (including cost) which are helping to achieve each SDG targets and the corresponding 7th FYP Goals/Targets 
vii. This column will include identification of requirement for new Project/Programme (including cost) for achieving corresponding SDG target and/or indicator up to 2020, the end period of 7th FYP 

viii. This column will incorporate new and innovative ideas for designing actions or projects would be required during 2021-2030, beyond 7th FYP period to achieve SDGs 

ix. If any kind of policy/Strategy change is required to achieve the corresponding SDG target/indicator 
x. Any other relevant issue regarding the corresponding SDG target/indicator. 



          -৫৮-        সারণি-৯ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের মদে ২০১৬-১৭ অর্ ে বছদরর বাণষ েক কম েসম্পােন চুণি (APA) অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বছদরর প্রণতদবেন 
 

কায েক্রম কম েসম্পােন সূচক একক কম েসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা  

(২০১৬-১৭) 

২০১৬-১৭ অর্ ে 

বছদরর অর্েন 

 ২০১৬-১৭ অর্ ে 

বছদর অর্েন 

হওয়ার কর্া 

অর্েদনর হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

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

উৎপাণেত সুতার পণরমাি 

বকণর্ ৫.০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ১০০% ১১২.৫০% 

[১.১.২] বয়দনাত্তর বসবার মােদম উৎপাণেত 

তাঁত বদস্ত্রর পণরমাি 

বকাটি গর্ ১০.০০ ৩.৫০ ৩.৫২ ১০০% ১০০.৫৭% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋি ণবতরি ও আোয় [১.২.১] ঋি প্রাপ্ত সুণবধাদ াগী সংখ্যা ৮.০০ ১০০০ ১০০০ ১০০% ১০০% 

[১.২.২] আোয়কৃত ঋি লক্ষ্ টাকায় ৮.০০ ২৪০ ৪২৫.৪০ ১০০% ১৭৭.২৫% 

[২.১] কাণরগণর ণশক্ষ্া (বস্ত্র 

প্রদকৌশল/প্রযুণি) 

[২.১.১] উত্তীি ে ণডদলামা-ইন-বটক্সটাইল ণডণি 

ণশক্ষ্ার্ী 

সংখ্যা ৬.০০ ৮০ ৭৯ ১০০% ১০০.০০% 

(১ র্ন পরীক্ষ্ায় 

অংশিহি কদরনণন) 

[২.২] ণনব োণচত তাঁণতদের প্রণশক্ষ্ি [২.২.১] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত তাঁণত সংখ্যা ১০.০০ ৪০০ ৪০০ ১০০% ১০০% 

[২.৩] বাতাঁদবার কম েকতো ও কম েচারীদের 

প্রণশক্ষ্ি 

[২.৩.১] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত কম েকতো/কম েচারী সংখ্যা ৬.০০ ৮০ ১৪২ ১০০% ১৭৭.০০% 

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

(প্রাপ্ত আদবেন-৩১৭ টি 

সনেপত্র ইসুয-৩১৭ টি) 

১০০% ১০০.০০% 

[৩.২] বটক বহাল্ডারদের সাদর্ স ার 

মােদম বস্ত্র ব্যবসার সহদযাণগতা 

[৩.২.১] বটক বহাল্ডারদের  

সাদর্ স া 

সংখ্যা ৫.০০ ১২ ১২ ১০০% ১০০.০০% 

[৩.৩] বার্ার সম্প্রসারদি সহায়তা [৩.৩.১] তাঁত আদয়াণর্ত বমলা সংখ্যা ৫.০০ ০৬ ০৬ ১০০% ১০০.০০% 

[৩.৩.২] রপ্তাণনকারকদের সাদর্ মত ণবণনময় 

স া 

সংখ্যা ৫.০০ ০৪  ০৪ ১০০% ১০০.০০% 

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

ইনণটটিউট, ৩টি প্রণশক্ষ্ি উপদকন্দ্র, ৩টি সাণ েস 

বসন্টার স্থাপন এবং ১টি বস্ত্র প্রণক্রয়াকরি 

বকদন্দ্রর ণবএমআরইকরি 

বাদর্ট ব্যদয়র 

হার (%)  

(অর্ ে বছর) 

৭.০০ ৯৫ ৯৮.৫৮% ৯৫% ১০৩.৭৭% 

 



-৫৯-        সারণি-১০ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের মদে ২০১৭-১৮ অর্ ে বছদরর বাণষ েক কম েসম্পােন চুণি (APA) 

বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাণিকার, কার্ েক্রম, কম েসম্পােন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্েন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ ণনি োয়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ্পন 

(Projec- 

tion) 
২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ্পন 

(Projec- 
tion) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অসািারি অণত উত্তম উত্তম চলণত 

মান 

চলণত মাদনর 

ণনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 বাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১]তাঁত 

পদের  

উৎপােন ও 

গুিগতমান 

বৃণিদত 

সহায়তাকরি 

২৮.00 [১.১] তাঁত বস্ত্র 

উৎপােদন সহায়তা 

 

[১.১.১] বয়নপূব ে 

সহায়তা প্রোদনর 

মােদম উৎপাণেত 

সূতার  পণরমাি 

বকণর্ ৩.০০ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৭০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ২০০০০ ২৪০০০ 

[১.১.২] বয়দনাত্তর 

সহায়তা প্রোদনর 

মােদম উৎপাণেত তাঁত 

বদস্ত্রর পণরমাি 

বকাটি 

ণমটার 

১০.০০ ৩.১১ ৩.২০ ৩.২৯ ৩.২৭ ৩.২৪ ৩.২০ ২.৯৭ ৩.৬৫ ৩.৮৫ 

[১.২] ক্ষুদ্র ঋি 

ণবতরি-আোয় 

[১.২.১] ঋি প্রাপ্ত 

সুণবিাদ াগী পুরুষ তাঁণত 

সংখ্যা ৫.০০  

১৩৬০ 

 

১০০০ 

৯০০ ৮৯০ ৮৭৫ ৮৭০ ৮০৫ ৯২৫ ১০০০ 

[১.২.২] ঋি প্রাপ্ত 

সুণবিাদ াগী মণহলা 

তাঁণত 

সংখ্যা ৩.০০ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ১৭৫ ২০০ 

[১.২.৩]আোয়কৃতঋি লক্ষ্ টাকা ৭.০০ ২৩০.০০ ২৪০.০০ ২৫০.০০ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ২৬০.০০ ২৭৫.০০ 

[২]মানব 

সম্পে উন্নয়ন 

২০.০০ [২.১] কাণরগণর 

ণশক্ষ্া (বস্ত্র 

প্রদকৌশল/ প্রযুণি) 

[২.১.১]উত্তীি ে ণডদলামা- 

ইন-বটক্সটাইল ণডণগ্র  

ণশক্ষ্ার্ী 

সংখ্যা ৬.০০ ৪৮ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ -- ৮০ ৮০ 

[২.২] ণনব োণচত 

তাঁণতদের প্রণশক্ষ্ি  

[২.২.১] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত 

পুরুষ তাঁণত 

সংখ্যা ৩.০০  

৩২০ 

 

৪০০ 

১৭০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৯০ ৩০০ ৪০০ 

[২.২.২] প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত 

মণহলা তাঁণত 

সংখ্যা ৫.০০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ৫০০ ৬০০ 

[২.৩]বাতাঁদবা এর 

কম েকতো-কম েচাণরদের 

প্রণশক্ষ্ি 

[২.৩.১]প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত 

কম েকতো-কম েচাণর 

সংখ্যা ৬.০০ ১০৭ ৮০ ৯০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০ 

 



-৬০- 

সারণি-১০ চলমান 

বকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ েক্রম 

(Activities) 

কম েসম্পােন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কম েসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্েন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ ণনি োয়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ্পন 

(Projec-

tion) 
২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ্পন 

(Projec- 
tion) 

২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ 

 ২০১৬-১৭ 

অসািারি অণত উত্তম উত্তম চলণত 

মান 

চলণত মাদনর 

ণনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] তাঁত বদস্ত্রর 

বার্ার 

সম্প্রসারদি 

সহদর্াণগতা 

২৫.০০ 

 

 

 

 

 

[৩.১] তাঁত বদস্ত্রর 

রপ্তাণন সনে প্রোন  

[৩.১.১] ণনষ্পণত্তকৃত 

আদবেন 

% ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ -- -- ১০০ ১০০ 

[৩.২] বেক 

বহাল্ডারদের সাদর্ 

স ার মােদম বস্ত্র 

ব্যবসার 

সহদর্াণগতা 

[৩.২.১] বেক 

বহাল্ডারদের সাদর্ 

স া 

সংখ্যা ৫ ০৩ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ২০ 

[৩.৩] বার্ার 

সম্প্রসারদি 

সহায়তাকরি 

[৩.৩.১]তাঁত বস্ত্র 

বমলা আদয়ার্ন 

সংখ্যা  ৫ ০২ ০৪ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৮ 

[৩.৩.২] 

রপ্তাণনকারকদের 

সাদর্ মত ণবণনময় 

স া 

সংখ্যা ৫ ০২ ০৩ ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- ০৫ ০৬ 

[৪]উন্নয়ন 

কার্ েক্রম 

বর্ারোরকরি 

০৭ [৪.১] চলমান 

প্রকল্পসমূহ 

বাস্তবায়ন 

[৪.১.১]     “তাঁত 

অধ্যযণষত এলাকায় ০৩ টি 

হযান্ডল্যযম সাণ েস বসন্টার 

স্থাপন” প্রকদল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত 

বাদর্ট ব্যদয়র 

হার (%) (অর্ থ 

বছর) 

২ ৯৯% ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ -- ৯৬ ৯৭ 

[৪.১.২]    ণবদ্যমান 

ণসণপণস এর 

ণবএমআরইকরি, মািবেী, 

নরণসংেী প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন অগ্রগণত 

বাদর্ট ব্যদয়র 

হার (%) (অর্ থ 

বছর) 

২ ৯৯% ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ -- ৯৬ ৯৭ 

[৪.২] কার্ েকরী 

প্রার্ণমক তাঁণত 

সণমণত অণডটকরি 

অণডটকৃত প্রার্ণমক তাঁণত 

সণমণত 

সংখ্যা ৩ -- -- ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২৭৫ ৩০০ 

 



  
  

-৬১- 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.১ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন 

সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

আড়াইোর্ার বান্দরবন বাঞ্ছারার্পুর ভাঙ্গা সচসররবন্দর 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ২ ১ ২ 

অর্েন ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ২০০% ১০০% ২০০% ১০০% 

[১.১.২] 

আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ২ ১ ২ 

অর্েন ২ ২ ২ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ২০০% ১০০% ২০০% ১০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 

[১.২.১] গঠিত 

গ্রুপ 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ১ ২ 

অর্েন ২ ২ ২ ০ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% - ১০০% 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৩০ 

অর্েন ২৪ ২০ ২০ ১৫ ১৮ 

অর্েদনর 

োর 
৬০% ৬৬.৬৭% ১০০% ১৫০% ৬০% 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ৬০ 

অর্েন ১৪৬ ১২০ ৪০ ৩০ ৬০ 

অর্েদনর 

োর 
১৮২.৫০% ২০০% ১০০% ১৫০% ১০৪% 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৬.০০ ৪.০০ ২.০০ ৬.০০ 

অর্েন ১৯.৮৮ ১১.০০ ৪.০০ ৩.০০ ৬.০০ 

অর্েদনর 

োর 
১৪৮.৫০% ১৮৩.৩৩% ১০০% ১৫০% ১০০% 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] 

আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৮.০০ 

অর্েন ১২.০৯ ৪.৭৯ ৬.৪৯ ২.৮৫ ১৬.০৯ 

অর্েদনর 

োর 
১৫১.১৩% ১৫৯.৬৭% ২১৬.৩৩% ৯৫% ২০১.১৩% 



  
  

-৬২- 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.২ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন 

সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

কক্সবার্ার বোোর বগৌরনেী বোর্না র্দশার 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ১ ২ ২ 

অর্েন ২ ২ ১ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
২০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.১.২] 

আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ১ ২ ২ 

অর্েন ২ ২ ১ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
২০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 

[১.২.১] গঠিত 

গ্রুপ 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ২ ১ 

অর্েন ২ ১ ১ ২ ১ 

অর্েদনর 

োর 
২০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ১০ ৪০ ২০ 

অর্েন ২৫ ১৪ ৭ ১৮ ১০ 

অর্েদনর 

োর 
১২৫% ৭০% ৭০% ৪৫% ৫০% 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৪০ ২০ ৮০ ৪০ 

অর্েন ৪০ ৪০ ২০ ৮০ ৪০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪.০০ ৪.০০ ২.০০ ৮.০০ ৪.০০ 

অর্েন ৬.০০ ৪.০০ ২.৭০ ৮.২০ ৪.০০ 

অর্েদনর 

োর 
১৫০% ১০০% ১৩৫% ১০২.৫০% ১০০% 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] 

আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩.২০ ৮.০০ ০.৩০ ১০.০০ ৩.৫০ 

অর্েন ৪.৩৭ ২৫.০২ ০.৫৩ ১৮.৮৩ ৪.২৬ 

অর্েদনর 

োর 
১৩৬.৫৬% ৩১২.৭৫% ১৭৬.৬৭% ১৮৮.৩০% ১২১.৭১% 



  
  

-৬৩- 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.৩ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন 

সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

কাোলু কাসলগঞ্জ কাসলোতী কর্লগঞ্জ খুলনা 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ১ ২ ২ ১ 

অর্েন ৪ ২ ২ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ২০০% ১০০% ১০০% ২০০% 

[১.১.২] 

আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ১ ২ ২ ১ 

অর্েন ৪ ২ ২ ২ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ২০০% ১০০% ১০০% ২০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 

[১.২.১] গঠিত 

গ্রুপ 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ৫ ১ ১ 

অর্েন ২ ১ ৫ ০০ ১ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% - ১০০% 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ১০ ৭০ ১০ ১০ 

অর্েন ২৮ ০ ১৯ ০০ ৪ 

অর্েদনর 

োর 
৯৩.৩৩ - ৫৪.২৮ - ৪০% 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ২০ ৭০ ২০ ২০ 

অর্েন ৬০ ২০ ৭০ ০০ ২০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% - ১০০% 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬.০০ ২.০০ ৭.০০ ২.০০ ২.০০ 

অর্েন ৬.০০ ২.০০ ৭.০০ ০০ ২.০০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% - ১০০% 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] 

আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮.০০ ১.৪০ ১১.০০ ৪.০০ ৪.২০ 

অর্েন ২৪.২১ ৩.১০ ২৯.২৯ ৩.২০ ১৩.০৬ 

অর্েদনর 

োর 
৩০২.৬৩% ২২১.৪৩% ২৬৬.২৭% ৮০% ৩১০.৯৫% 



  
  

-৬৪- 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.৪ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন 

সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

কুসিো সর্রপুর র্ের্নসসাংে নরসসাংেী পটুোখালী 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ১ ২ ৪ ২ 

অর্েন ১৫ ৩ ২২ ৪ ২ 

অর্েদনর 

োর 
৩৭৫% ৩০০% ১১০০% ১০০% ১০০% 

[১.১.২] 

আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ১ ২ ৪ ২ 

অর্েন ৫ ১ ১৬ ৪ ২ 

অর্েদনর 

োর 
১২৫% ১০০% ৮০০% ১০০% ১০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 

[১.২.১] গঠিত 

গ্রুপ 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ১ ১ ২ ১ 

অর্েন ২১ ১ ১ ২ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
১০৫০% ১০০% ১০০% ১০০% - 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ১০ ১০ ৪৫ ১০ 

অর্েন ১০০ ১০ ৬ ৩৫ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
৩৩৩.৩৩% ১০০% ৬০% ৭৭.৭৮% - 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ২০ ২০ ৯০ ২০ 

অর্েন ২৫০ ২৩ ২০ ৯০ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
৪১৬.৬৭% ১১৫% ১০০% ১০০% - 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬.০০ ২.০০ ২.০০ ৯.০০ ২.০০ 

অর্েন ১৫.৭২ ২.৭৬ ১.৮০ ৯.০০ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
২৬২% ১৩৮% ৯০% ১০০% - 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] 

আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০০ ২.০০ ৬.০০ ১৮.০০ ৪.০০ 

অর্েন ১১.৭৮ ২.১১ ৭.৬৩ ১৯.৭১ ২.১৫ 

অর্েদনর 

োর 
১১৭.৮০% ১০৫.৫০% ১২৭.১৭% ১০৯.৫০% ৫৩.৭৫% 



  
  

-৬৫- 

 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.৫ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন 

সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

রার্শােী রাাংগার্াটি রূপগঞ্জ সাঁসেো সাতক্ষ্ীরা 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ৪ ১ 

অর্েন ৪ ২ ৩ ৪ ১ 

অর্েদনর 

োর 
২০০% ১০০% ১৫০% ১০০% ১০০% 

[১.১.২] 

আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ৪ ১ 

অর্েন ২ ২ ৩ ৪ ১ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১৫০% ১০০% ১০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 

[১.২.১] গঠিত 

গ্রুপ 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ৪ ১ 

অর্েন ২ ২ ২ ৪ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% - 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ৩০ ৫৫ ৯৫ ১০ 

অর্েন ২৫ ০ ৫২ ১৯৩ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
১২৫% - ৯৪.৫৫% ২০৩.১৬% - 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৬০ ১১০ ১৯০ ২০ 

অর্েন ৪০ ৬০ ১১১ ১৯০ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০.৯১ ১০০% - 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] 

সবতরিকৃত ঋি 
লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪.০০ ৬.০০ ১১.০০ ১৯.০০ ২.০০ 

অর্েন ৪.০০ ৬.০০ ১৭.২০ ২১.১৮ ০০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১৫৬.৩৬% ১১১.৪৭% - 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] 

আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬.০০ ৬.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১.৪০ 

অর্েন ৬.৯২ ৪.৬৪ ৩১.৯১ ৪৬.২৪ ১.৫০ 

অর্েদনর 

োর 
১১৫.৩৩% ৭৭.৩৩% ১৫৯.৫৫% ২৩১.২০% ১০৭.১৪% 



  
  

-৬৬- 

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদড ের সাদে ববসসক বসন্টারসমূদের  ২০১৬-১৭ অে ে বছদর সম্পাসেত  

বাসষ েক কর্ েসম্পােন চুসির (APA) জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ পর্ েন্ত সর্দের প্রসতদবেন 

 

সারসি- ১১.৬ 

 

কার্ েক্রর্ 

(Activities) 

কর্ েসম্পােন সূচক 

(Performence 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্েন 

অর্েন 

শাের্ােপুর শশলকুপা সসরার্গঞ্জ টাঙ্গাইল উল্লাপাড়া 

[১.১] উদু্বদ্ধ 

করি সভা 

[১.১.১] েশ েনকৃত 

এলাকা 

ওোড ে 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ৩ ২ ১ 

অর্েন ৬ ৪ ৩ ২ ১ 

অর্েদনর 

োর 
৩০০% ২০০% ১০০% ১০০% ২০০% 

[১.১.২] আদোসর্ত 

র্তসবসনর্ে সভা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ৩ ২ ১ 

অর্েন ৬ ৪ ৩ ২ ১ 

অর্েদনর 

োর 
৩০০% ২০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.২] গ্রুপ 

গঠন 
[১.২.১] গঠিত গ্রুপ সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৬ ৬ ১ 

অর্েন ৭ ১০ ৬ ১০ ১ 

অর্েদনর 

োর 
১৪০% ২০০% ১০০% ১৬৬.৬৭% ১০০% 

[১.৩] তাঁত 

সাংখ্যা সনরূপি 

করি 

[১.৩.১] সনরূসপত 

তাঁসত সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৯০ ৬০ ৯০ ৯০ ২০ 

অর্েন ৭৩ ৮৫ ১০৩ ৪২ ৫৪ 

অর্েদনর 

োর 
৮১.১১% ১৪১.৬৭% ১১৪.৪৪% ৪৬.৬৭% ২৭৪% 

[১.৩.২] সনব োসচত 

তাঁদতর সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৮০ ১২০ ১৮০ ১৮০ ৪০ 

অর্েন ১৮০ ১২০ ১৮০ ১৮০ ৪০ 

অর্েদনর 

োর 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.৪] ঋি 

সবতরি করি 

[১.৪.১] সবতরিকৃত 

ঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৮.০০ ১২.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ৪.০০ 

অর্েন ২৩.০১ ১৩.১০ ১৮.০০ ১৮.০৩ ৪.০০ 

অর্েদনর 

োর 
১২৭.৮৩% ১০৯.১৭% ১০০% ১০০.১৭% ১০০% 

[২.১] ক্ষুদ্রঋি 

আোে করা 

[২.১.১] আোেকৃত 

ক্ষুদ্রঋি 

লক্ষ্ 

টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০.০০ ১০.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ৫.০০ 

অর্েন ২৪.৯৮ ২০.৫১ ৪৫.২৬ ২১.৬৪ ১০.২৪ 

অর্েদনর 

োর 
১২৪.৯০% ২০৫.১০% ২৫১.৪৪% ১৪৪.২৭% ২০৪.৮০% 
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নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)       সািরি- ১২ 
 

প্রতিশ্রুি সেবা েমূহঃ        

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ হস্তচাতলি িাঁয়ি উৎপাতদি 

পণ্য োমতি তবয়দয়  রিাতনর 

লয়যে কাতি অব অতরতজন 

েনদপত্র প্রদান। 

আয়বদনকারীয়ক (িাঁিবস্ত্র 

রিাতনকারক) প্রয়য়াজনীয় কাগজ 

পত্র এবং ত  জমা তদয়য় আয়বদপত্র 

দাতিল করয়ি হয় । অি:পর 

আয়বদনপত্র নতিয়ি উপস্থাপন 

র্প মবক সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম  কাতি অব 

অতরতজন েনদপত্র জারি করা হয় ।   

আয়বদন পয়ত্রর োয়ি তনয়নাক্ত কাগজপত্র 

জমা তদয়ি হয়ঃ 

(১) তবডতিউতপএমতবএ-এর সুপাতর  পয়ত্রর 

মূলকতপ; 

(২) ক্রয়ায়দ /এলতে এর  য় াকতপ (েংতিষ্ট 

ব্াংক কম মকিমা কর্তমক েিোতয়ি); 

(৩) ইনভয়য়ে এর মূলকতপ; 

(৪) EXP FORM এর  য় াকতপ; 

(৫) নমুনা কাপড় (Swatche(s); 

(৬) নমুনা কাপড়েি ল্যাব টেড়েি রিড়পাে ট; 

(৭) রিাতন পণ্য হস্তচাতলি িাঁয়ি উৎপাতদি 

ময়ম ম স াষণা পত্র; 

কাতি অব অতরতজন 

েনদপয়ত্রর জন্য 

তনধ মাতরি  ত   ৫০০/- 

(পাঁচ ি)  াকা নগদ 

পতরয় াধয় াগ্য। 

 

েয়ব মাচ্চ ৭২  ন্টা নামঃ িপন কুমার সদওয়ানজী 

পদতবঃ উপ-মহাব্বস্থাপক (মায়কমটং) 

স ানঃ৮১৮৯৩৪৫ 

ই-সমইলঃ tkdewanjee@gmail.com 

২ সদ ীয় ও আন্তজমাতিক সমলা/ 

প্রদ মনীয়ি অং িহয়ণর 

লয়যে বাংলায়দ  িাঁি 

সবায়ড মর তনবতিি িাঁতি 

েতমতিেমূয়হর েদস্যবৃন্দয়ক 

োতব মক েহায়িা প্রদান । 

আয়বদনকারী (িাঁতি েতমতি) 

সদ ীয় ও আন্তজমাতিক 

সমলা/প্রদ মনীয়ি অং িহণ বা 

সমলা আয়য়াজয়নর জন্য আয়বদন 

করয়ল িা নতিয়ি উপস্থাপনর্পব মক 

সচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র 

অনুয়মাদনক্রয়ম স্থানীয় 

প্র ােন/আয়য়াজন কর্তমপযয়ক 

অনুয়রাধ করা হয়। 

-- রবনামূড়ল্য 

 

েয়ব মাচ্চ ৪৮  ন্টা 

৩ িাঁতিয়দর জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কা মক্রম 

ঋণ প্রদায়নর তনয়মাবলীঃ 

(ক) িাঁতি েতমতি তবতধমালা‘১৯৯১ 

অনু ায়ী বাংলায়দ  িাঁি সবাড ম 

কর্তমক তনবতিি িাঁতি েতমতি 

েদস্যয়দর ময়ে সিয়ক 

তনয়নাক্তভায়ব িাঁতি তনব মাচন করা 

হয়ঃ 
    

ক) ঋয়ণর আয়বদনপয়ত্রর োয়ি তনয়নাক্ত 

কাগজপত্র জমা তদয়ি হয় : 

১. গ্রুপ স্বীকৃতি পয়ত্রর কতপ; 

২. জািীয় পতরচয় পয়ত্রর  য় াকতপ; 

৩. ৩ (তিন) কতপ পােয়পা ম োইয়জর  ছতব।  
 

ি) ঋণ আয়বদনপত্র েংক্রান্ত  

   কাগজপত্র সবতেক সেন্টার হয়ি েরবরাহ 

করা হয়।  

রবনামূড়ল্য 

 

১. িাঁতির তনক  

সিয়ক ঋণ 

আয়বদনপত্র 

প্রাতির ১৫ 

(পয়নর) তদয়নর 

ময়ে কা মক্রম 

েম্পাদন কয়র 

ঋণ প্রদান; 

নামঃ কামনাশীষ দাস 

পদতবঃ মহাব্বস্থাপক (এসরসআি) 

স ানঃ ৫৮১৫৩৪৯৪ 

ই-সমইলঃ gm.scr@bhb.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১) প্রাতন্তক িাঁতি েদস্য তচতিি করণ; 
   (২) িাঁি জরিপ; 
   (৩) িাঁতি গ্রুপ গঠন; 
   (৪) গ্রুয়প স াগদান; 
   (৫) ব্তক্তগি িহতবল গঠন; 
   (৬) আপদকালীন িহতবল; 
   (৭) গ্রুপ স্বীকৃতি; 

  (৮) গ্রুপ েদস্যয়দর প্রত যণ ; 
(ি) ঋয়ণর জন্য আয়বদনকারী 

িাঁতিগণ তলয়ায়জাঁ অত োর, 

সবতেক সেন্টার বরাবর তনধ মাতরি 

 য়ম ম আয়বদন করয়ল তলয়ায়জাঁ 

অত োর সুপাতর  েহকায়র 

েদস্য(েতমতি ও বাজারজািকরণ) 

এর তনক  সপ্ররণ কয়রন; 
(গ) েতমতি ও বাজারজািকরণ 

তবভাগ কর্তমক ঋয়ণর আয়বদনপত্র 

প মায়লাচনা স য়ষ নতিয়ি 

উপস্থাপন করা হয়ল, সচয়ারম্যান 

কর্তমক ঋণ প্রদায়নর অনুয়মাদন 

প্রদান করা হয় ; 

( ) অনুয়মাতদি ঋয়ণর আয়বদন 

পয়ত্রর অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার 

কর্তমক নন-জুতডত য়াল ষ্টোয়ম্পর 

উপর েম্পাতদি তনশ্চয়িা পত্র, 

দায়বদ্ধকরণ পত্র, ষ্টোম্পযুক্ত তডতপ 

সনা  েম্পাদনর্পব মক েংতিষ্ট িাঁতির 

অনুকূয়ল সবতেক সেন্টার হয়ি 

মঞ্জুরীপত্র জারি করা হয়।  
(ঙ) সবতেক সেন্টার কর্তমক 

জারিকৃি মঞ্জুরিপয়ত্রর আয়লায়ক 

েংতিষ্ট ব্াংক  ািা কর্তমক ঋণ 

প্রদান করা হয়।   

  

২. ঋণ িতহিায়ক 

সকান প মায়য়ই 

প্রধান কা মালয়য় 

আোর প্রয়য়াজন 

হয় না। 

[ ১. ঋণ আয়বদনপত্র প্রতক্রয়াকরণ, ঋণ 

   তবিরণ ও আদায়য়র সযয়ত্র সবতেক  

   সেন্টায়রর তলয়ায়জাঁ অত োর ও ত ল্ড  

   সুপারভাইজারগণ দাতয়ত্বপ্রাি; 

 

২. সবতেক সেন্টার হয়ি প্রাি ঋণ    

    আয়বদনপত্র সবায়ড মর েতমতি, ঋণ ও  

    আদায় (এেতেআর) অনুতবভাগ কর্তমক 

     াচাই-বাছাই কয়র অনুয়মাদয়নর জন্য  

    উপস্থাপন; 
 

৩. েতমতি ও বাজারজািকরণ তবভাগ  

    হয়ি ঋয়ণর আয়বদনপত্র উপস্থাপন  

    করা হয়ল, বাংলায়দ  িাঁি সবায়ড মর  

    সচয়ারম্যান কর্তমক অনুয়মাদন। ] 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

৪ প্রত যণ ও একায়ডতমক কা মক্রমঃ 

 (১)  প্রত যণ কা মক্রমঃ 

(ক) বুনন ও 

বাজারজািকরণ 

(ি) এেএ িাঁয়ি বয়ন 

(গ) ডতবও জোকাড ম িাঁয়ি 

বয়ন 

( ) সুিা রংকরণ 

(ঙ) িক ও বাটক তপ্রতন্টং 

(চ)  াই এন্ড ডাই 

(ছ) রিন তপ্রতন্টং 

(জ) ব্য় তনরুপন ও 

বাজারজািকরণ 

ঝ) সুিা রংকরণ ও বুনন 

ঞ) স ক্স াইল তপ্রতন্টং 

প্রত যণ কোয়লন্ডার/ ভতিমর তবজ্ঞতি 

অনু ায়ী প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্রেহ 

েংতিষ্ট এলাকার তলয়াঁয়জা 

অত োয়রর মােয়ম আয়বদন 

করয়ি হয়ব। োযাৎকায়রর মােয়ম 

প্রািী বাছাই করা হয়। 

 

 

বাংলায়দ  িাঁি সবায়ড মর আওিাধীন 

নরতেংদী, তেয়ল  ও রংপুর প্রত যণ সকন্দ্র 

এবং সবড়া, পাবনায় প্রত যণ উপয়কন্দ্র 

েমূয়হ ন্যেনিম ১৮ বছর বয়য়ের িাঁতি এবং 

িাঁতি পতরবায়রর েদস্য (পুরুষ ও মতহলা), 

 ায়দর ন্যেনিম ত যাগি স াগ্যিা ৮ম সেতণ 

পা  িারা বািাঁয়বার সবতেক সেন্টারেমূয়হর 

মােয়ম আয়বদন করয়ি পারয়বন। 

প্রত যয়ণর জন্য সকান 

ত  িহণ করা হয় না। 

বিং প্রত যণািীয়দর 

প্রতি কা মতদবয়ে 

১২০.০০  াকা হায়র 

প্রত যণভািা প্রদান 

করা হয়। 

আয়বদন প্রাতির 

পর ০১ মাে। 

বাংলায়দ  িাঁি ত যা প্রত যণ ইনতিটউ , 

নরতেংদী। 

সমাঃ মতিয়ার রহমান 

অেয  

স ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬ 

ই-সমইল-bheti.gov81@yahoo.com                

িাঁি প্রত যণ সকন্দ্র, তেয়ল  

প্রতিভা মজুমদার 

প্রত যক 

সমাবাইলঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ 

িাঁি প্রত যণ সকন্দ্র, রংপুর 

তনলীমা েরকার 

প্রত যক 

সমাবাইলঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ 

িাঁি প্রত যণ উপয়কন্দ্র, পাবনা। 

শিীফ আল মাহমুদ 

প্রত যক 

স ান নম্বর-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

সমাবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ 

 (২)  একায়ডতমক কা মক্রমঃ 

(ক) ০৪ বছর সময়াদী 

তডয়লামা-ইন-স ক্স াইল 

ইতিতনয়াতরং। আেন েংখ্যা-

৮০ (আরশ)। 

ভতিম তবজ্ঞতি এবং বাকাত য়বার 

ভতিম নীতিমালা অনু ায়ী েরােতর/ 

অন-লাইয়নর মােয়ম আয়বদন 

করয়ি হয়ব। বাকাত য়বার 

নীতিমালা অনু ায়ী তলতিি পরীযা 

/তজতপএ এর তভতিয়ি ছাত্র/ছাত্রী 

তনব মাচন করা হয়। 

আয়বদয়নর োয়ি ০২ কতপ পােয়পা ম 

োইয়জর ছতব, একায়ডতমক ট্রান্সতক্রপ্ট এবং 

সকা ার স্ব-পয়য েনদ (প্রয় াজে 

সযয়ত্র)েংযুক্ত কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

ভরতটি আড়বদন ফড়ম টি 

মূল্যবাবদ ৩৫০/- োকা 

নগদ অথবা টপাে অরফড়সি 

EMO সারভ টড়সি মাধ্যড়ম 

টকড়েি রনর্ টারিত রহসাড়ব 

প্রদান কিড়ত হয়। 

 

পিবতীড়ত চূোন্তভাড়ব 

ভরতটি জন্য রনব টারিত হড়ল 

বািাঁয়বা কর্তমক রনর্ টারিত 

হায়র সেতমষ্টার তভতিক 

রবরভন্ন রফ টকড়েি 

ব্াংয়কর রহসাড়ব পতরয় াধ 

করয়ি হয়। 

বাংলাড়দশ 

কারিগরি রশক্ষা 

টবার্ ট এি ভতিম 

নীতিমালা 

অনু ায়ী প্রতি 

বছর জুলাই 

মায়ে ছাত্র/ছাত্রী 

ভতিম করা হয়য় 

িায়ক। 

সমাঃ মতিয়ার রহমান 

অেয  

বাংলাড়দশ তাঁত রশক্ষা ও প্ররশক্ষি 

ইনরিটিউে, নিরসংদী। 

স ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

সমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬ 

ই-সমইল-bheti.gov81@yahoo.com 

mailto:ই-মেইল-bheti.gov81@yahoo.com
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নং 
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পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

৫ বয়নর্পব ম ও বয়য়নাির সেবা প্রদানঃ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

িাঁতিয়দর তলতিি আয়বদন/চাতহদার 

সপ্রতযয়ি কা মায়দ  প্রদায়নর 

মােয়ম চালায়নর ক্রমানুোয়র সেবা 

প্রদান করা হয়। 

 িাঁতিয়দর তলতিি আয়বদন/চাতহদা 

 প্রাতিস্থানঃ বস্ত্র প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মাধবদী, নরতেংদী। 

প্রতি রমোি ০.৭৬  াকা 

এবং নগদ 

 চালায়নর 

ক্রমানুোয়র 

১মায়ের ময়ে। 

সমাঃ হুমায়ুন স ি 

েহকারী মহাব্বস্থাপক (দাতয়ত্বপ্রাি) 

বস্ত্র প্রতক্রয়াকরণ সকন্দ্র 

(তেতপতে) মাধবদী, নরতেংদী 

স ানঃ ০১৭১৮৩৬০৫৪৭ 

ই- সমইল- cpc.bhb@gmail.com 

 

তজগার সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে (পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় , 

সলান, তেনয়িটক এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি রমোি ১.৩১  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৮৭  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, 

িের ও গরদ কাপয়ড়র 

জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৫৮  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/রংকরণ/ 

তিতচং/ পার-অক্সাইড (োদা 

ও অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ 

রংকরণ/তিতচং/পার-

অক্সাইড ও সিন্টার 

ত তনত ং প্যায়কজ োতভ মে 

(োদা ও অ য়হায়াই  টতে, 

স্পান, পতলক ন এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৮০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com
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সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড 

(কালাতরং টতে, স্পান, 

পতলক ন,সুতি সমা া আস্তর, 

োট মং এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড ও সিন্টার 

ত তনত ং প্যায়কজ োতভ মে 

(কালাতরং টতে, স্পান, 

পতলক ন,সুতি সমা া আস্তর, 

োট মং  এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.৩৫ 

 াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তজগার সধালাই/ রংকরণ/ 

তিতচং/পার-অক্সাইড (সুতি 

২০×২০; ৩০×৩০; সমা া 

টুইল এবং অনুরূপ কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৮৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

আস্তর, গরদ, িের, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৪২  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সজ  সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে (পতলয়য়ষ্টার, 

ডায়য় ,সলান, আস্তর, গরদ, 

িের, তেনয়িটক এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.২৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সজ  সধালাই/রংকরণ (টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 
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পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

সজ  সধালাই/রংকরণ ও 

সিন্টার ত তনত ং প্যায়কজ 

োতভ মে  ( টতে, স্পান, 

সুতি,পতলক ন এবং অনুরূপ 

মেম সমা া  কাপয়ড়র 

জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.১৬ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার, ডায়য় ,সলান, 

তেনয়িটক এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(পতলয়য়ষ্টার আস্তর, িের ও 

গরদ কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৮ 

 াকা 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (োদা ও 

অ য়হায়াই  টতে, স্পান, 

পতলক ন এবং অনুরূপ 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৯৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(কালাতরং 

টতে, স্পান, পতলক ন,সুতি 

সমা া আস্তর, োট মং  এবং 

অনুরূপ কাপয়ড়র জন্য)  

 

 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.২০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং (৪৮ 

ইতিবহর এর ইয়দ্ধম টতে, 

স্পান, সুতি,পতলক ন এবং 

অনুরূপ মেম সমা া  

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.৭৪  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং(সুতি 

৩০×৩০কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.০০  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

 সিন্টার ত তনত ং (সুতি 

২০×২০; কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ২.৯৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

সিন্টার ত তনত ং ( সমা া 

টুইল কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.৩৮ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

সিন্টার ত তনত ং 

(নী /সগতির কাপয়ড়র জন্য) 
ঐ ঐ প্রতি তম ার ১.০৯  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

কোয়লন্ডার োতভ মে(েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৩৩ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

তেতিং োতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর প মন্ত) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৫৫  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তেতিংোতভ মে ( ৪৮ ইতি 

বহর এর উয়দ্ধম) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.৮২  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

তপ্রতন্টং োতভ মে ( েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ৩.২৭  াকা 

এবং নগদ 

ঐ 

হাইয়রা-এক্সট্রাতটং (েকল 

কাপয়ড়র জন্য) 

ঐ ঐ প্রতি তম ার ০.০৭৬ 

 াকা এবং নগদ 

ঐ 

৬ িাঁিী ও িাঁি েম্পয়কম িথ্য 

প্রদান 

িথ্য প্রাতির জন্য আয়বদনকারী দাতয়ত্ব 

প্রাি কম মকিমার তনক  আয়বদন করয়ি 

হয়। সে আয়বদয়নর সপ্রতযয়ি পত্রট 

নতিয়ি উপস্থাপন র্পব মক স  তবষয়য় 

িথ্য চাওয়া হয় সে তবষয়য় েংতিষ্ট 

 ািা হয়ি িথ্য েংিহ কয়র 

কর্তমপয়যর অনুয়মাদনক্রয়ম িথ্য প্রদান 

করা হয়। 

প্রয় াজে নয় রবনামূড়ল্য 

 

২০ (তব ) 

কা মতদবে 

নামঃ সমাছাঃগুলনাহার পারভীন 

পদতবঃ জনেংয় াগ কম মকিমা 

স ানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 
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                                                                    -৭৪- 

 

তাঁত শিল্পের উপর সংখ্যাশিশিক তথ্য (শুমাশর, ২০০৩ অনুযায়ী) 

সারণি- ১৩ 
 

ক্রশমক নং শিিরণ সমগ্র িাংলাল্পেি 

১। তাঁল্পতর সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ 

২। তাঁল্পতর ধরণ (সংখ্যায়)  

 ক) শপট ১,৬৯,৭০০ 

 খ) শিিরঞ্জন/ল্পসশম অল্পটাল্পমটিক  ১,৫০,৪০৭ 

 গ) বিনারশস/জামোশন ১২,৩৮৩ 

 ঘ) বেম ২৯,২১২ 

 ঙ) পাওয়ার লুম (হস্তিাশলত তাঁল্পতর সাল্পে সম্পৃক্ত) ২,১৭০ 

 ি) বকামর তাঁত ১,৪১,৬৮৪ 

৩। হস্তিাশলত তাঁত ইউশনল্পটর সংখ্যা ১,৮৩,৫১২ 

৪। মাশলকানাধীন ইউশনটসমূল্পহর সংখ্যা  

 ক) ব্যশক্তগত/পশরিাল্পরর শনজস্ব ১,৮১,১৯৮ 

 খ) অংিীোশর  ১,৯৯৭ 

 গ) সমিায়/তাঁশত সশমশত ৩১৭ 

৫। িালু আিস্থায়  তাঁল্পতর সংখ্যা  

 ক) িালু তাঁল্পতর সংখ্যা ৩,১১,৮৫১ 

 খ) বমাট িালু তাঁল্পতর িতকরা শহসাি ৬২% 

৬। ইউশনট প্রশত গড় তাঁল্পতর সংখ্যা ২.৮ 

৭। িালু তাঁল্পতর িতকরা শহসািঃ  

 ক) শপটলুম ৬৩.০% 

 খ) শিিরঞ্জন/ বসশম অল্পটাল্পমটিক 
 

৭০.১% 

 গ) বকামর তাঁত ৪৯.১% 

 ঘ) বেম ৬৩.০% 

 ঙ) পাওয়ার লুম (হস্তিাশলত তাঁল্পতর সাল্পে সম্পৃক্ত) ৬৩.৫৯% 

  ি) বিনারশস/জামোশন ৮০.৭% 

৮। িন্ধ তাঁল্পতর সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ 

৯। ইউশনটসমূল্পহর সংগঠনভূক্ত সেল্পের িতকরা শহসািঃ  

 ক) সমিায় সশমশতর সেে ০.১% 

 খ) তাঁশত সশমশতর সেে ০.১% 

 গ) অংিীোশর ১.১% 

 ঘ) শনজস্ব/পশরিারভূক্ত ৯৮.৭% 

১০। সুতা ব্যিহার (পাউন্ড)   

 ক) সাপ্তাশহক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাণ ৩৫.৯৭ লক্ষ পাঃ 

 খ) মাশসক সুতা ব্যিহাল্পরর পশরমাণ ১০৯.৩২ লক্ষ পাঃ 

১১। মাশসক গড় সুতা ব্যিহার (পাঃ) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৫৯.৬ পাঃ  

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৩৫.১ পাঃ 

১২। মাশসক সুতার প্রল্পয়াজন ১২৯.১৫ লক্ষ পাঃ 
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সারণি- ১৩ িলমান 
 

১৩। মাশসক গড় সুতার প্রল্পয়াজন(প্রাঃ)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৭০ পাঃ 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৪১ পাঃ 

১৪।  িস্ত্র উৎপােন (শমটার)  

 ক) মাল্পস ৫৭২.৫১ লক্ষ শমটার 

 খ) িৎসল্পর ৬৮৭০.০০ লক্ষ শমটার 

১৫। মাশসক গড় িস্ত্র উৎপােন (শমটার)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৩১২ শমটার 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ২৮৩ শমটার 

১৬। তাঁত শিল্পে প্রতযক্ষ ও পল্পরাক্ষিাল্পি শনল্পয়াশজত জনিশক্তর বমাট সংখ্যা ১৫,০০,০০০ জন 

 ক) প্রতযক্ষিাল্পি জশড়তঃ ৮,৮৮,১১৫ জন 

 অ) পশরিাল্পরর সেেঃ  

 ১) বমাট ৪,০৯,৬৬৯ জন 

 ২) পুরুষ ১,৭৪,২৯৮ জন 

 ৩) মশহলা ২,৩৫,৩৭১ জন 

 আ) িাড়া শ্রশমকঃ  

 ১) বমাট ৪,৭৮,৪৪৬ জন 

 ২) পুরুষ ২,৯৮,০৬৯ জন 

 ৩) মশহলা ১,৮০,৩৭৭ জন 

 খ) পল্পরাক্ষিাল্পি জশড়তঃ ৬,১১,৮৮৫ জন 

১৭। প্রশত িালু তাঁল্পত গড় জনিল ২.৮৫ জন 

১৮। গড় শিশনল্পয়াগ (টাকা)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ১৪,৭৮২ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৫,৩৬৬ টাকা 

১৯। গড় মূলধন (টাকা)  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৯,২১৫ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৫,৪২২ টাকা 

২০। বমাট উৎপােন মূল্য ২,৬৩৫.৮০ বকাটি টাকা 

২১। বমাট উৎপােল্পনর মূল্য (টাকা) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ১,৪৩,৬৩১ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ৮৪,৫২১ টাকা 

২২। বমাট মূল্য সংল্পযাজন (শমশলয়ন টাকা) : ১,২২৭.০৮ বকাটি টাকা 

২৩। গড় বমাট মূল্য সংল্পযাজন (টাকা) :  

 ক) প্রশত  ইউশনল্পট  ৬৬,৮৬৭ টাকা 

 খ) প্রশত িালু তাঁল্পত ২৪,২৭২ টাকা 

 গ) শ্রশমক প্রশত ১৩,৮১৭ টাকা 

২৪। িাশষ িক িল্পস্ত্রর িাশহো ১৬৮ বকাটি শমটার 

২৫। হস্তিাশলত তাঁল্পত িাশষ িক উৎপােন ৬৮.৭০ বকাটি শমটার 

২৬। হস্তিাশলত তাঁল্পত উৎপাশেত িস্ত্র িাশহো শমটায় ৪০.৮৯% 

২৭। আিযন্তরীণ উৎপােল্পনর িতকরা কত িাগ হস্তিাশলত তাঁল্পত হয় ৬৩% 
 



-৭৬- 

সারণি-  ১৪ 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

বাতাঁক্ষবা বাংলাক্ষেশ তাঁত ববার্ ড 

ণসণপণস Cloth Processing Centre (বস্ত্র প্রণিয়াকরি বকন্দ্র) 

টিএফণস বেক্সোইল ফযাণসণলটিজ বসন্টার 

এসএফণস সাণভ ডক্ষসস এন্ড ফযাণসণলটিজ বসন্টার 

বাতাঁণশপ্রই বাংলাক্ষেশ তাঁত ণশো ও প্রণশেি ইনণিটিউে 

টিণপআইটি 
Training Program & Improvement in Technology  

(প্রণশেি কর্ ডসূণি ও প্রযুণি উন্নয়ন) 

ণসএইিণপইণর্ 
Centre for Handloom Product and Equipment Development 

(হস্তিাণলত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জার্াণে উন্নয়ন বকন্দ্র) 

SETVET 
Strengthening and Expansion of Technical and 

Vocational Education and Training 

IITF Indian International Trade Fair 

ণবএর্আরই ব্যাক্ষলণসং, র্র্ান ডাইক্ষজশন, ণরক্ষনাক্ষভশন এন্ড এক্সপানশন 

এণর্ণপ Annual Development Programme (বাণষ ডক উন্নয়ন কর্ ডসূণি) 

আরএণর্ণপ 
Revised Annual Development Programme 

(সংক্ষশাণিত বাণষ ডক উন্নয়ন কর্ ডসূণি) 

ণর্ণপণপ Development Project Proposal 

ণবএর্টিএফ বাংলাক্ষেশ বর্ণশন টুলস্ ফযাক্টণর 

ণপইণস Project Evaluation Committee 

ETP Effluent Treatment Plant 

ণর্ও Demi Official 

PWD Public Works Department 

e-GP e-Government Procurement 

a2i Access to Information 

TOR Terms of Reference 

EOI Expression of Interest 

RFP Request For Proposal 

SDG Sustainable Development Goal 

APA Annual Performance Agreement 

ণজওণব Government of Bangladesh 

EMO Electronic Money Order 

 


