
 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা। 
 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত ১৪তভ বায কাম িমফফযণী। 
 

          

          বামত                           : জনাফ এভ.এ.ারাভ. মযচারক (অথ ি ও মনযীক্ষা)                             

          বায তামযখ ও ভ           : ০১ এপ্রির ২০১৬ প্ররিঃ, কার ১০.০০ ো। 

          বায স্থান                        : মযচারক(অথ ি ও মনযীক্ষা) এয অমপ কক্ষ, মফটিএভম, ঢাকা।    

            

               বামত উমস্থত করদক স্বাগত জামনদ বায কাম িক্রভ শুরু কদযন এফাং বায কাজ শুরু কযায জন্য প্রধান মনযীক্ষক টক অনুদযাধ কদযন। 

বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযীক্ষক জনাফ টভা: গগারাভ পয়ার আদরাচযসূচী অনুমাী  গত ০১/০৩/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম িমফফযণী 

াঠ কদযন। াঠান্তে টকান াংদাধন/ ংন্তমাজন না থাকা  কাম িমফফযণী ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

    

২। অতয: বা মনগনাক্ত মফলগুদরায উয  আদরাচনা ও মদ্ধাে গৃীত : 

আন্তরাচ্য প্রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ 

/অপ্রিভএয ব্রডীট 

জফাফ িস্তুত  

ফাপ্রণপ্রজযক অপ্রডট 

অপ্রধদপ্তন্তয/ভন্ত্রণার

গয় গিযণ ংক্রাে । 

মফটিএভম প্রধান কাম িার ও উায মনন্ত্রনাধীন মভর/প্রমতিান 

মূদয নতুন উত্থামত াধাযণ/অমিভ অনুদেদমূদয  ব্রিীে 

জফাফ মনধ িামযত ভদয ভদে প্রদানপূফ িক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয 

জন্য বামত গুরুত্বান্তযা কদযন। প্রধান মনযীক্ষক ফদরন টম, ভাচ্ চ 

১৬ ভাদ প্রফটিএভপ্র িধান কাম চারন্তয়য ২৫ টি  সুন্দযফন 

গটক্সটাইর প্রভন্তরয ১৩ টি  গভাট ৩৮টি নতুন আপ্রি উত্থাপ্রত 

ন্তয়ন্তে মায ব্রডপ্রীট জফাফ গিযন্তণয জন্য  িধান কাম চারয়/ প্রভন্তর  

গিযন কযা ন্তয়ন্তে । িধান কাম চারন্তয়য প্রাফ প্রফবাগ  প্রভর 

গথন্তক ব্রডীট জফাফ ায়া গগন্তর ফাপ্রণপ্রজযক অপ্রডট 

অপ্রধদপ্তয/ভন্ত্রণারন্তয় গিযণ কযা ন্তফ। 

১। ফামণমজযক অমিে অমধদপ্ত গয উত্থামত  আপ্রি     

প্রনস্পপ্রিয রন্তক্ষয  অপ্রফরন্তে মভর/ প্রমতিান/ ংস্থায 

ব্রিীে জফাফ দ্রুত মফটিএভময  প্রনযীক্ষা প্রফবান্তগ  

টপ্রযণ কযদত দফ; 

 

 

 

২। মভর/প্রমতিান/ াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত ংি 

কন্তয ব্রিীদেয জফাফ (াংস্থায ভতাভত ) দ্রুত 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ; 

 

১। মভরপ্রধান/     

প্রমতিান প্রধান/ংপ্রিষ্ট 

প্রফবাগ 

 

 

 

২। াংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

 

২.২:  প্রি-ক্ষীয়  

প্রি-ক্ষীয় বায 

আন্তয়াজন ংক্রাে । 

(১) িধান প্রনযীক্ষক বান্তক অফপ্রত কন্তযন গম,গপব্রুয়াপ্রয ১৬’ 

ভান্ত যাংগা ভাটি গট ক্সটাইর  টাংগাইর কটন প্রভন্তরয 

(৭+৭)= ১৪ টি এফং ভাচ্ চ ১৬’ ভান্ত গদাস্ত গটক্সটাইর  

প্রদনাজপুয গটক্সটাইর প্রভন্তরয (১৯+৬)=২৫ টি অপ্রিভ 

আপ্রি েপ্ররত কাম চি ায়া মায়। গপব্রুয়াপ্রয -ভাচ্ চ/১৬ 

ভান্ত িাপ্ত (১৪+২৫)=৩৯ টি অপ্রিভ আপ্রিয কাম চি ০২/ 

০২/২০১৬,২৪/০২/২০১৬  ০৬/০৩/১৬, ০৮/০৩/২০১৬ 

তাপ্রযন্তেয স্মাযক নং মথাক্রন্তভ ৮৮,১১৪,১৩৬,  ১৩৯ এয 

ভাধ্যন্তভ   ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারন্তয়  গিযণ কযা ন্তয়ন্তে।  

গপব্রুয়াপ্রয-ভাচ্ চ ১৬’ ভান্ত গকান প্রি -ক্ষীয় বা অনুপ্রিত 

য়প্রন। 

(২) িধান প্রনযীক্ষক আয জানান,গপব্রুয়াপ্রয ১৬’ ভান্ত ভাগুযা  

গটক্সটাইর প্রভন্তরয ১৬ টি াধাযন আপ্রি েপ্ররত কাম চি  

ায়া প্রগন্তয়ন্তে।মা স্মাযক নং -৯৬,তাং-১০/০২/২০১৬ প্রর: 

এয ভাধ্যন্তভ  ফামনমজযক অমিে অমধদপ্ত গয গিযণ কযা 

ন্তয়ন্তে। ভাচ্ চ ১৬’ ভান্ত প্রি -ক্ষীয় বায গকান কাম চি 

ফাপ্রনপ্রজযক অপ্রডট অপ্রধদপ্তন্তয গিযণ কযা  য়প্রন। গপব্রুমাপ্রয-

ভাচ্ চ ১৬’ ভান্ত গকান প্রি-ক্ষীয় বা অনুপ্রিত য়প্রন। 

১। অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদযয  মি-যী 

বায কাম িি  ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২)অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদযয মি-যী 

বায কাম িি ফামনমজযক অমিে অমধদপ্ত গয  টপ্রযণ 

কযদত দফ। 

 

 

মভর প্রধান/াংস্থায 

মনযীক্ষা মফবাগ। 

২.৩:যাজাী 

গজান্তনয 

ংকরনভূক্ত 

আপ্রিয অিগপ্রত 

ংক্রাে। 
 

 

 

 

 ১।  িধান প্রনযীক্ষক বায় জানান গম , যাজাী টজাদনয 

াংকরনভুক্ত আমি মনষ্পমিয রন্তক্ষয গত ০৪ /০৪/২০১০ মিিঃ 

তামযদখ অনুমিত মি-যী বা াংকরনভূক্ত আমিয 

অিগমত/ মনষ্পমি ি টপ্রযদণয জন্য ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তযদক াংস্থায ফ িদল  সূি নাং-১১৬ তাাং ০৪ /০৩/২০১৫ 

মি: ভােদভ অফপ্রত কযা য়।  উক্ত দিয গিপ্রক্ষন্তত ফাপ্রনপ্রজযক 

অপ্রডট অপ্রধদপ্তন্তযয ি সূি নাং-১০৬, তাাং-৩০ /০৮/২০১৫ মি: 

এয ভােদভ জানান্তনা য় গম, আন্তরাচ্নায় ৮ টি অনুন্তেন্তদয ভন্তধ্য 

৬টি অনুন্তেন্তদ প্রনষ্পপ্রিয সুাপ্রয কযা য় ।  উক্ত সুাপ্রযন্তয 

গিপ্রক্ষন্তত ২ টি আপ্রি (১৯৯৫-৯৬ অনু: ৮.০০ (আংপ্রক)   

২০০০-২০০১ অনু: ৫.০০) প্রনষ্পপ্রিয  অনুন্তভাপ্রদত য় ,মা  প্রএ 

কপ্রভটি কর্তচক  প্রনষ্পপ্রিয য জাযীি ইসুয কযা ন্তফ। 

১। যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত আমিয মফলদ 

ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ কদয 

অিগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত দফ; 

 

 

 

ংস্থায মনযীযা 

মফবাগ। 

অয াতা/২                                                                              



                                                                                    

                                                                       

 

                                                                                 াতা-২ 

 

আন্তরাচ্য প্রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

পূফ ি পৃিায য   ২। িধান প্রনযীক্ষক বায়  আয জানান, আন্তরাপ্রচ্ত ৮ টি অনুন্তেন্তদয ভন্তধ্য  

অফপ্রষ্ট ৬ টি আপ্রিয পূন : জফাফ গচ্ন্তয় প্রননফপ্রন চত প্রভরমূন্ত  ১৭/০৯/২০১৫ 

প্রর তাপ্রযন্তেয ি নং ৪৫৯,৪৬০,৪৬১: এয ভান্তধ্যন্তভ অনুন্তযাধ জানান্তনা  ন্তয়ন্তে 

এফং ০৭/১২/২০১৫ প্রর: তাপ্রযন্তে ি সূি নং ৫৬০,৫৬১  ৫৬২ িাযা তাপ্রগদ 

ি গদয়া ন্তয়ন্তে। 

ক্রিঃনং প্রভন্তরয নাভ  ার  অনুন্তেদ  

১। প্রদনাজপুয গটক্স: প্রভরস্ ১৯৯৫-৯৬.অনু:৭.০০ (আংপ্রক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬,অনু:৩.০০ 

৩। কুপ্রিিাভ গটক্স: প্রভরস্ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৪। ঐ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৫। যাজাী গটক্সিঃ প্রভর ১৯৭৭-৭৮,অনু:৬৭.০০ 

৬। ঐ ১৯৮৩-৮৪,অনু:২.০০ 

৩। িধান প্রনযীক্ষক বায় অফপ্রত কন্তযন গম , ংপ্রিষ্ট প্রভরমূন্তক গিপ্রযত 

তাপ্রগদ  ন্তিয গিপ্রক্ষন্তত প্রদনাজপুয গটক্সটাইর প্রভর গথন্তক ২৩/০৩/২০১৬ প্রর: 

তাপ্রযন্তে িাপ্ত ২ টি আপ্রিয জফাফ পূণ : ংন্তাধন্তনয জন্য ২৭/০৩/২০১৬ প্রর: 

তাপ্রযন্তে ি গিযণ কযা ন্তয়ন্তে। কুপ্রিিাভ  যাজাী গটক্সটাইর প্রভরন্তক 

তাপ্রগদ অব্যাত যন্তয়ন্তে। 

  িধান প্রনযীক্ষক বায় আয অফপ্রত কন্তযন গম , ংকরনভুক্ত অপ্রনষ্পন্ন 

অপ্রডট আপ্রিয প্রফলন্তয় গৃীত ব্যফস্থা  অিগপ্রত িপ্রত ভান্ত ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয়ন্তক অফপ্রত কযা য়।  

২। ংপ্রিষ্ট প্রভর ন্তত জফাফ ংি কন্তয 

ভন্ত্রণারন্তয় গিযণ কযন্তত ন্তফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৩।আপ্রিয জফাফ অপ্রফরন্তে ংিন্তয 

মথামথ ব্যফস্থা িন কযন্তত ন্তফ। 

 

 

 

ংকরনভুক্ত অপ্রনষ্পন্ন অপ্রডট আপ্রিয 

প্রফলন্তয় অিগপ্রত িপ্রত ভান্ত ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয়ন্তক অফপ্রত কযন্তত ন্তফ। 

ংস্থায মনযীযা 

মফবাগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংপ্রিষ্ট প্রভর িধান 

প্রনফাী/ংস্থায 

মনযীযা মফবাগ। 

 

 

ংস্থায মনযীযা 

মফবাগ। 

২.৪:অপ্রনষ্পন্ন অপ্রডট 

আপ্রিয ঠিক 

ংখ্যা/ গেনীপ্রফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আপ্রিয ংখ্যায 

গিপ্রভর ফাপ্রণপ্রজযক 

অপ্রডট অপ্রধদপ্তন্তযয 

ান্তথ প্রভপ্ররকযন। 

 অমনষ্পন্ন অমিে আমিয াংখ্যা , টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত আমিয 

াংখ্যায গড়মভর মভ প্ররকযন্তণয প্রফলন্তয় িধান প্রনযীক্ষক জানান গম, 

প্রভরগুন্তরান্তক ি গদয়া ন্তয়ন্তে এফং  ২৬/০১/২০১৬প্রর: তাপ্রযন্তে প্রফটিএভপ্র 

িধান কাম চারন্তয়  প্রভর িধানন্তদয প্রনন্তয় অনুপ্রিত বায় এ প্রফলন্তয় ব্যফস্থা 

িন্তনয জন্য অনুন্তযাধ কযা ন্তয়ন্তে। এভন্তয়  প্রযচ্ারক (অথ চ  প্রনযীক্ষা ) 

ভন্তাদয়  অপ্রডট আপ্রি য ঠিক ংখ্যা প্রনরুন  প্রভপ্ররকযন্তণ য প্রফলন্তয় 

স্ংপ্রিষ্ট ফাপ্রণ প্রজযক অপ্রডট অপ্রধদপ্ত গযয ান্তথ গমাগান্তমাগপূফ চক প্রভপ্ররকযণ  কন্তয 

প্রফটিএভপ্রন্তক জানান্তনায জন্য প্রভর িধানন্তদয  প্রনন্তদ চনা িদান কন্তযন। 

 

অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক াংখ্যা 

ও টেণীমফন্যা  (াধাযন,অিীভ ও 

াংকরনভুক্ত)  কদয ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদযয ান্তথ মাচাই/ মভ প্ররকযণ 

কদয  ভন্ত্রণারদক জানাদত দফ; 

 

 

ংপ্রিষ্ট প্রভর িধান 

প্রনফাী/ংস্থায 

মনযীযা মফবাগ। 

 

 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুপ্রিভুত 

অপ্রডট আপ্রিয 

ংখ্যা  প্রনষ্পপ্রি । 

প্রধান মনযীযক বা জানান টম  টভাে ১৭,৯৩৩ টি আমিয ভদে,  ভাচ্ চ ১৬ 

ম িে ১৫,০৮৩ টি আমি মনষ্পমি দদে, অফমষ্ট আমি ২৮৫০ টি । ভাচ্ চ’ 

২০১৬ ভাদ নতুন  ৩৮ আমি উত্থামত  গয়ন্তে এফং ১০ টি  অপ্রিভ আমি 

মনষ্পমি দদে, মায াযাংদয মনন্মরুিঃ 

 (ক) প্রনস্পপ্রিয প্রচ্িিঃ 

গত ভাদয টভাে আমি নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮২২ ৩৮ ২৮৬০ ১০ ২৮৫০ 

 

(ে)  আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমিভ মিম ংকরনভুক্ত গভাট 

১৯১১ ৯০৭ ০০ ৩২ ২৮৫০ 
 

১।  ংস্থায মাফ মফবাগ/মভর 

/প্রমতিান টথদক  ব্রডীট জফাফ াংি 

কদয াংস্থায ভেব্য ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ 

কযদত দফ। 

২।  মি- ক্ষীয় ও মি- ক্ষীয় বা  

অনুিাদনয জন্য কাম িি প্র স্তুতপূফ িক 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযগনয প্রফলন্তয় আয ন্তচ্ষ্ট 

টত দফ। 

 

প্রভর িধান/ ংস্থায 

প্রনযীক্ষা প্রফবাগ। 

 

  

 

                                                                                                                                                            অয াতা/৩                                                                                                 

                                                                                

 

 

 



                                                                                     

 

 

                                                                                      

                                                                                 াতা-৩ 

আন্তরাচ্য প্রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

২.৬: প্রফপ্রফধিঃ (১) প্রধান মনযীয ক,বা জানান টম, ফ্টয়ায এয ভাধ্যন্তভ িাো-টফইজ 

িস্তুন্ততয প্রনপ্রভি  তাং-০৫/০১/২০১৬ প্রর: গনাট উস্থান কযা ন্তয়ন্তে । মা 

ংপ্রিষ্ট প্রফবান্তগ িপ্রক্রয়াধীন যন্তয়ন্তে । 
 

 

 

 

(২) অমিে আমি াংক্রা ে তথ্যামদ কদরয অফগমতয জন্য াংস্থায ওদফ 

াইদে মন্নদফ কযায রন্তক্ষয বামত গুরুত্বান্তযা কদযন এফং   ন্তয়ফ াইট 

িপ্রতপ্রনয়ত ারনাগাদ কযায জন্য প্রনযীক্ষা প্রফবাগ গথন্তক তথ্য যফযা কযায  

প্রনন্তদ চনা গদন। 
 

১। দ্রুততভ ভন্তয়য ভন্তধ্য পট্য়ায 

এয ভান্তধ্যন্তভ িাো-টফইজ িস্তুন্ততয 

কাম চক্রভ িন কযগত ন্তফ। 

 

 

 

২। ভাপ্রক িপ্রতন্তফদন  অমিে 

আমি াংক্রা ে তথ্যামদ ওদফ 

াইদে িপ্রতপ্রনয়ত মন্নদফ কযদত 

দফ। 

ংস্থায প্রনযীক্ষা 

প্রফবাগ/প্রাফ প্রফবাগ 

। 
 

 

 

 

 

 

     ৩।     অতয:বা আয টকান আদরাচযসূচী না থাকা বামত করদক ধন্যফাদ  জামনদ  বায ভামপ্ত টঘালনা কদযন। 
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