
 

ফাাংরাদদ টেক্সোাআর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা। 

 

    ামিে াঅমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত ৯ভ বায কাম িমফফযণী। 

 

          

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

          বায তামযখ ও ভ           : ০১ নভবম্বয ২০১৫ াআাং, কার ১১.৩০ ো। 

          বায স্থান                        : মযচারক(াথ ি ও মন যীক্ষা) ভদাদদয ামপ কক্ষ, মফটিএভম, ঢাকা।    

            

               বামত উমস্থত করদক শুদবচ্ছা জামনদ বায কাম িক্রভ শুরু কদযন। বামতয ানুভমতক্রদভ প্রধান মনযী ক্ষক (বা: ) জনাফ টভা: 

াঅফদুর কুদ্দু, াঅদরাচযসূচী ানুমাী  গত ০১-১০-২০১৫ মি: তামযদখ ানুমিত বায কাম িমফফযণী াঠ কদয শুনান। াঅদরাচ নাভে টকানরু াংদাধনী 

না থাকা উা ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

    

২। াতয: বা মনম্নাক্ত মফলগুদরায উয  াঅদরাচনা ও মদ্ধাে গৃীত :- 

আভরাচ্য বফলয় াঅদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ /অবিভ 

এয ব্রডীট জফাফ 

প্রস্তুত  ফাবণবজযক 

অবডট অবধদপ্তভয 

ম্প্রযণ ংক্রাে । 

মফটিএভম প্রধান কাম িার ও উায মনন্ত্রনাধীন মভর/প্রমতিান 

মূদয নতুন উত্থামত াধাযণ/ামিভ ানুদচ্ছদ মূদয  ব্রিীে 

জফাফ মনধ িামযত ভদয ভদে প্রদানপূফ িক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয 

জন্য বামত গুরুত্বাভযা কদযন। প্রধান মনযীক্ষক (বা:) বাদক 

জানান, অভটাফয ১৫’ভাদ টকান াঅমি াওা মা নাাআ এফাং 

ভন্ত্রণারদ টকান াঅমিয জফাফ টপ্রযণ কযা  নাাআ। 

বাবত আবিয জফাফ ভন্ত্রনারভয় ম্প্রযণ না কযায় অভোল 

প্রকা কভযন এফং অবফরভম্ব আবিয জফাফ  ম্প্রযভণয জন্য 

বনভদ েনা ম্দন। 

১। ফামণমজযক ামিে ামধদপ্তয/ফস্ত্র ভন্ত্রনার দত  

উত্থামত নতুন/াধাযন াঅমিমূ মনমদ িষ্ট তামযদখয 

ভদে মভর/ প্রমতিান/মাফ মফবাগ দত ব্রিীে 

জফাফ দ্রুত মফটিএভময  প্রধান কাম িারদ টপ্রযণ 

কযদত দফ। 

২। মভর/প্রমতিান দত প্রাপ্ত ব্রিীদেয জফাফ াংস্থায 

ভতাভত ানমতমফরদে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

৩। প্রধান কাম িারদয াঅমিমূদয ব্রিীে জফাফ 

টপ্রযন। 

 

১। মভরপ্রধান/     

প্রমতিান প্রধান 

 

 

 

২। াংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

৩। াংস্থায মাফ 

মফবাগ। 

২.২: বি-ক্ষীয়  

বি-ক্ষীয় বায 

আভয়াজন ংক্রাে । 

 প্রধান মনযীক্ষক(বাাঃ) বা জানান টম, গত ১৫-১০-২০১৫ মি: 

তামযদখ বাবরকা উভরন বভরস্ বর:, ফাভয়বজদ ম্ফাস্তাভী ম্যাড, 

নাবযাফাদ, চ্ট্টিাভ মি- ক্ষীয় বা ানুমিত দদে। বা  

প্রাথবভক ম োভয় ০৫ টি াঅমি মনস্পমিয মফলদ সুাময কযা 

ম্র যফতীভত ৪ টি আবিয সুাবয অনুভভাদন য়। 

 

াঅদরাচয ভাদ টকান মি- ক্ষীয় বা ানুমিত মন।  বামত 

প্রমতভাদ মি- ক্ষীয়/বি-ক্ষীয় বা কদয মন যীক্ষা াঅমি 

মনষ্পমিয ধাযা াব্যাত যাখায ব্যাাদয মনদদ িনা টদন।  

 

 

দ্রুত ামিে াঅমি মনষ্পমিয রদক্ষয মি-ক্ষী/মি-

ক্ষী বায কাম িি ফামনমজযক ামিে ামধদপ্তয/ 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

মভরপ্রধান/াংস্থায 

মনযীক্ষা মফবাগ। 

২.৩: যাজাী 

ম্জাভনয 

ংকরনভূক্ত 

আবিয অিগবত 

ংক্রাে। 

১।  যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত াঅমি মনষ্পমিয রভক্ষ গত 

 ০৪-০৪-২০১০ মিাঃ তামযদখ ানুমিত মি-ক্ষী বা 

াংকরনভূক্ত াঅমিয ািগমত/ মনষ্পমি ি টপ্রযদণয জন্য 

ফামণমজযক ামিে ামধদপ্তযদক ি সূি নাং-১১৬ তাাং ০৪-০৩-

২০১৫ মি: ভােদভ  অফবত কযা য়।  উক্ত দিয ম্প্রবক্ষভত ি 

সূি নাং-১০৬, তাাং-৩০-০৮-২০১৫ মি: এয ভােদভ জানাভনা য় 

ম্ম, আভরাচ্নায় ৮ টি অনুভেভদয ভভে ৬টি অনুভেভদয বনষ্পবিয 

সুাবয কযা য়। উক্ত ৬টি আবিয ভভে  ২ টি আবি 

১৯৯৫-৯৬ অনু: ৮.০০(আংবক) ২০০০-২০০১ অনু: ৫.০০ 

আবিিয় বনষ্পবিয সুাবয অনুভভাবদত য় । বএ কবভটি 

কর্তেক আবি বনষ্পবিয য জাযীি ইসুয কযা ভফ। 

 

 

 

১। যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত াঅমিয মফলদ 

ফামনমজযক ামিে ামধদপ্তয, ঢাকা এয াদথ 

টমাগাদমাগ কদয ািগমত ভন্ত্রণারদক াফমত কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

ংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

২ এয াতা দ্রষ্টব্য 



                                                                              

                                                                                    =২= 

                         

২.৩ প্রধান বনযী ক্ষক (বা:) বায় জনান , আভরাবচ্ত ৮ টি অনুভেভদয 

ভভে ২ টি বনষ্পবিয সুাবয অনুভভাবদত য়ায় অফবষ্ট ৬ টি 

আবিয পূন : জফাফ ম্চ্ভয় বননফবন েত বভরমূভ ি সূি নং -

৪৫৯,৪৬০,৪৬১ তাং-১৭-০৯-২০১৫ বি: এয ভাভেভভ ি ম্প্রযন কযা 

ভয়ভে। বনভন বফস্তাবযত ফন েনা কযা ভরা: 

বভভরয নাভ ংকরন 

ার  

অনুভেদ 

নং 

আবিয বফফযন 

বদনাজপুয 

ম্টক্স: বভরস্ 

১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৭.০০ 

(আংবক) 

সুতা  উৎাদভন ীভাবতবযক্ত   

ফবজেত তুরা অচ্ভয় আবথ েক 

ক্ষবত। 

ঐ ১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৩.০০ 

ফাফবভকয ম্লায দয অভক্ষা 

কভ দাভভ ফবজেত তুরা বফক্রয় 

কযায় বভভরয আবথ েক ক্ষবত। 

কুবিিাভ 

ম্টক্স: বভরস্ 

২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

বনধ োবযত ফাা থাকা ভত্ব 

ফাা বািা িন কযায় 

প্রবতষ্ঠাভনয ক্ষবত। 

ঐ ২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

প্রধান বনফ োীয জন্য ফাংভরাভত 

ফফাকাযী কভ েকতোগভনয 

বনকট ফাাবািা ফাফদ 

নাভভাি াভয ফাা বািা 

কতেন কযায় ক্ষবত। 

যাজাী 

ম্টক্স:বভরস্ 

১৯৭৭-৭৮ 

অনু:৬৭.০০ 

কাযখানা বফন বনভ োন 

বফরবম্বত য়ায় বভভরয 

ক্ষবত। 

ঐ ১৯৮৩-৮৪ 

অনু:২৮.০০ 

সুতা উৎাদভন ীভাবতবযক্ত 

কাঁচ্াতুরা অচ্য় য়ায় 

ক্ষবত। 
 

২। ংবিষ্ট বভর ভত জফাফ ংি কভয 

ভন্ত্রণারভয় ম্প্রযণ কযভত ভফ। 

 

 

 

ংস্থায বনযীক্ষা 

বফবাগ। 

২.৪:অবনষ্পন্ন অবডট 

আবিয ঠিক 

ংখ্যা/ ম্েনীবফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আবিয ংখ্যায 

গিবভর ফাবণবজযক 

অবডট অবধদপ্তভযয 

াভথ বভরকযন। 

 

    ামনষ্পন্ন ামিে াঅমিয াংখ্যা ও টেণীমফন্যা এফাং 

াংকরনভুক্ত াঅমিয াংখ্যায গড়মভর থাকা ফামণমজযক ামিে 

ামধদপ্তদযয মত মাচাাআ/মভরকযন কযায জন্য াঅদরাচনা কযা । 

প্রধান মনযীক্ষক(বাাঃ) বা জানান টম, াংকরনভুক্ত ামিে াঅমিয 

প্রকৃত াংখ্যা মন রুন/মাচাাআকযদনয রভক্ষ (১)ফভ সূি   ন-২৪.০০.  

০০০০. ১১৩.০১.০৫৮.১৪.২২৩/১(৩),তাাং-১৭-০২-২০১৫বি:(২)ফভ 

সূি নাং-২৪.০০.০০০০.০৩.০৩১.১৫.৩৩৩,তাাং-১২-০৪-২০১৫মি:(৩) 

মফটিএভম সূি নাং-২৪.০৩.০০০০.১০২.৩০.১০৯. ১৫-৩৫৬, তাাং-

১৪-০৭-২০১৫ মি: উ ম্েখ পূফ িক মন যীক্ষাি সূি নাং-২৪.০৩.  

০০০০.১০২.৩০ .১০৯. ১৫.৪২২,তাাং-২০-০৮-২০১৫ মি: এয ভােদভ 

ফমণমজযক ামিে ামধদপ্তযদক াফমত কযা দদে। কবভটিয দস্য 

জনাফ ন্দী রাবিী বায় জানান, গত ২৯-১০-২০১৫বি: তাবযভখ 

ামনষ্পন্ন ামিে াঅমি  বভরকযন ংক্রাে কবভটিয আফায়ক জনাফ 

ম্ভা: নুরুর আরভ  দস্য জনাফ বদ উল্যা ফাবণবজযক অবডট 

অবধদপ্তভয গভনপূফ েক ংকরনভুক্ত আবি বভরকযভনয বফলভয় জনাফ 

আ.া.ভ.ভ জগলুর কফীয যানা, বনযীক্ষা  বাফ যক্ষন কভ েকতো 

এয াভথ ম্মাগাভমাগ কভযন। 
 

   বতবন জানান ম্ম, অবফরভম্ব ফাবণবজযক অবডট অবধদপ্তয ভত ি 

ভাযপত জানাভনা ভফ। বাবত পূনযায় ি ম্মাগাভমাগ অব্যাত 

যাখায বনভদ েনা ম্দন। 

 

(১) ামনষ্পন্ন ামিে াঅমিয ঠিক াংখ্যা ও 

টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত াঅমিয 

াংখ্যা ফামণমজযক ামিে ামধদপ্তদযয মত 

মাচাাআ/ মভরকযন কদয ফস্ত্র ভন্ত্রণারদক 

জানাদত দফ। 

 

(২) ি টমাগাদমাগ াব্যাত যাখদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ 

/ামিে টিভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       ৩ এয াতায় দ্রষ্টব্য 
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২.৫:ক্রভপুবিভুত 

অবডট আবিয 

ংখ্যা  বনষ্পবি। 

প্রধান মনযীক্ষক(বাাঃ) বা জানান টম, অভটাফয’ ১৫ ম ি ে টভাে 

১৭,৮৯৫ টি াঅমিয ভদে ১৫,০৪ ৭ টি াঅমি মনষ্পমি দদে। 

াফমষ্ট ২,৮৪৮ টি াঅমি ামনষ্পন্ন াফস্থা াঅদে। াঅদরাচয অভটাফয’ 

২০১৫ ভাদ ৫ টি াঅমি মনষ্পমি দদে। অভটাফয’ ১৫ ভাদ নতুন 

টকান াঅমি উত্থামত  নাাআ। 

অভটাফয -১৫ ভাদ ামনষ্পন্ন ামিে  াঅমিয াংখ্যা:- 

গত ভাদয 

টভাে 

াঅমি 

নতুন 

প্রাপ্ত 

টভাে মনষ্পমি ামনষ্পন্ন 

২৮৫৩ ০০ ২৮৫৩ ৫ ২৮৪৮ 

 

 অভটাফয -১৫ ভাদ াঅমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন ামিভ মিম ংকরনভুক্ত ম্ভাট 

১৯০৬ ৯১০ ০০ ৩২ ২৮৪৮ 
 

১। ব্রিীদেয জফাফ মাফ 

মফবাগ/মভর/প্রমতিান টথদক াংি কদয 

াংস্থায জফাফ ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

২।  মি-ক্ষীয় ও মি-ক্ষীয় বা  ানুিাদনয 

জন্য কাম িি প্রস্ত্িতপূফ িক ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ 

কযদত দফ। 

বভর প্রধান/ ংস্থায 

বনযীক্ষা বফবাগ। 

২.৬: বফবফধ  

(1) প্রধান মনযীক্ষক(বাাঃ) বা জানান টম, মফটিএভম ও াআায 

মনন্ত্রনাধীন মভরমূদয াভীভাাংমত াধাযন ও ামিভ 

াঅমিমূদয িাোদফাআজ প্রস্ত্ুতকযদনয জন্য াঅদরাচনা 

কযা । বতবন আয জানান জানান, াধাযন  অবিভ 

আবিমূভয ডাটাভফইজ স্পাইযার ফাইবডংকভয ০১-১০-

২০১৫ বি: তাবযভখ ভস্ত্রনারভয় জভা ম্দয়া ভয়ম্ে এফং ফ্ট  

য়ায ম্কাম্পানীয াভথ ম্মাগাভমাগ অব্যাত যভমভে। 

(2) ামিে াঅমি াংক্রা ে তথ্যামদ কদরয াফগমতয জন্য 

াংস্থায ওদফ াাআদে মন্নদফ কযায জন্য বামত 

গুরুত্বাভযা কদযন।  বনযীক্ষা ি সূি নং-৪৮৭, তাং১৪-১০-

২০১৫বি: অবডট আবি বনষ্পবি ংক্রাে তথ্যাবদ য়ভফ 

াইভট বন্নভফ কযা ভয়ভে। বাবত ভয়ফ াইট 

প্রবতবনয়ত ারনাগাদ কযায বনভদ েনা ম্দন। 

 

 

১।  ফ্টয়ায এয ভােভভ িাোদফাআজ 

প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারদ টপ্রযন কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

২। ামিে াঅমি াংক্রা ে তথ্যামদ ওদফ 

াাআদে প্রবতবনয়ত মন্নদফ কযদত দফ। 

ংস্থায বনযীক্ষা 

বফবাগ। 

 

 ৩।     াতয:বা াঅয টকান াঅদরাচয সূচী না থাকা বামত করদক শুদবচ্ছা জ্ঞানপূফ িক মনজ মনজ দামত্ব ঠিক ও মথামথবাদফ  ারদনয 

ানুদযাধ  জামনদ  বায ভামপ্ত টঘালনা কদযন। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                               

 

                      (এভ.এ. ারাভ) 

              মযচারক(াথ ি ও মনযীক্ষা) 

                              ও  

বামত, ামিে াঅমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


