
 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা। 

 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত ১১তভ বায কাম িমফফযণী। 

 

          

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

          বায তামযখ ও ভ           : ০৩ জানুয়াযী ২০১৬ ইাং, কার ৯.৩০ ো। 

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

            

               বামত উমস্থত করদক  নফফর্ল েয শুদবচ্ছা জামনদ বায কাম িক্রভ শুরু কদযন। বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযী ক্ষক জনাফ টভা:  

গ ারাভ পয়ার আদরাচযসূচী অনুমাী  গত ০১ /১২/২০১৫ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম িমফফযণী াঠ কদয শুনান। আদরাচ নার্ে টকানরূ 

াংদাধন/ংর্মাজন না থাকা উা ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

    

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

আর্রাচ্য বফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ /অবিভ 

এয ব্রডীট জফাফ 

প্রস্তুত  ফাবণবজযক 

অবডট অবধদপ্তর্য 

গপ্রযণ ংক্রাে । 

মফটিএভম প্রধান কাম িার ও উায মনন্ত্রনাধীন মভর/প্রমতিান 

মূদয নতুন উত্থামত াধাযণ/অমিভ অনুদচ্ছদমূদয  ব্রিীে 

জফাফ মনধ িামযত ভদয ভদে প্রদানপূফ িক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয 

জন্য বামত গুরুত্বার্যা কদযন। প্রধান মন যীক্ষক বাদক 

জানান, বডর্ম্বয ১৫ ’ ভাদ কার্দবযয়া গটক্সটাইর বভর গত 

উত্থাবত ১ টি অবিভ আবিয জফাফ ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযা 

গয়র্ে। 

 

১। ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তয/ফস্ত্র ভন্ত্রনার দত  

উত্থামত নতুন/াধাযন আমিমূ 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 অনমতমফরদে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

৩। প্রধান কাম িারদয আমিমূদয ব্রিীে জফাফ  

ভন্ত্রনারর্য় টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

১। মভরপ্রধান/     

প্রমতিান প্রধান 

 

 

 

২। াংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

৩। াংস্থায মাফ 

মফবাগ। 

২.২: বি-ক্ষীয়  

বি-ক্ষীয় বায 

আর্য়াজন ংক্রাে । 

 প্রধান মনযীক্ষক  বা জানান টম, গত ২৩/১২/২০১৫ মি: 

তাবযর্ে বফটিএভব প্রধান কাম োরর্য়য ২০ টি াধাযন আবি 

বনষ্পবিয বি-ক্ষীয় বায কাম েি ফাবণবজযক অবডট অবধদপ্তর্য  

গপ্রযণ কযা র্য়র্ে। 

বতবন আয জানান, ৩১/১২/২০১৫ বি: তাবযর্ে সুন্দযফন 

গটক্সটাইর বভর্র ১৫ টি অবিভ আবি বনর্য় বি-ক্ষীয় বা 

অনুবিত য়।  জনাফ গভা: বদ উল্ল্যা, : প্রধান বনযীক্ষক 

জানান গম,  বি-ক্ষীয় বায় ১৫ টি আবিয ভর্ে ৭ টি আবি 

বনষ্পবিয সুাবয কযায বদ্ধাে র্য়র্ে।  

 

দ্রুত অমিে আমি মনষ্পমিয রদক্ষয মি-ক্ষী/মি-

ক্ষী বায কাম িি ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয/ 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

মভরপ্রধান/াংস্থায 

মনযীক্ষা মফবাগ। 

২.৩: যাজাী 

গজার্নয 

ংকরনভূক্ত 

আবিয অি বত 

ংক্রাে। 

১।  যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত আমি মনষ্পমিয রর্ক্ষ গত 

 ০৪/০৪/২০১০ মিিঃ তামযদখ অনুমিত মি-ক্ষী বা 

াংকরনভূক্ত আমিয অিগমত/ মনষ্পমি ি টপ্রযদণয জন্য 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তযদক ি সূি নাং-১১৬ তাাং 

০৪/০৩/২০১৫ মি: ভােদভ  অফবত কযা য়।  উক্ত দিয 

গপ্রবক্ষর্ত ফাবনবজযক অবডট অবধদপ্তর্যয ি সূি নাং-১০৬, তাাং-

৩০/০৮/২০১৫ মি: এয ভােদভ জানার্না য় গম, আর্রাচ্নায় ৮ 

টি অনুর্ের্দয ভর্ে ৬টি অনুর্ের্দয বনষ্পবিয সুাবয কযা 

য়। উক্ত ৬টি আবিয ভর্ে  ২ টি আবি ১৯৯৫-৯৬ অনু: 

৮.০০(আংবক)   ২০০০-২০০১ অনু: ৫.০০ আবিিয় 

বনষ্পবিয সুাবয অনুগভাবদত য় । বএ কবভটি কর্তেক আবি 

বনষ্পবিয য জাযীি ইসুয কযা র্ফ। 

১। যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত আমিয মফলদ 

ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয, ঢাকা এয াদথ 

টমাগাদমাগ কদয অিগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

ংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

২ এয াতা দ্রষ্টব্য 

                                                                              

                                                                                    



                                                                             =২= 

  

আর্রাচ্য বফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

২.৩ প্রধান বনযীক্ষক বায় জানান, আর্রাবচ্ত ৮ টি অনুর্ের্দয ভর্ে ২ 

টি বনষ্পবিয সুাবয অনুর্ভাবদত য়ায় অফবষ্ট ৬ টি আবিয 

পূন: জফাফ গচ্র্য় বননফবন েত বভরমূর্  সূি নং-৪৫৯,৪৬০,৪৬১ তাং-

১৭/০৯/২০১৫ বি: এয ভার্ের্ভ ি গপ্রযন কযা র্য় গে। বনর্ন 

বফস্তাবযত ফন েনা কযা র্রা: 

বভর্রয নাভ ংকরন 

ার  

অনুর্েদ 

নং 

আবিয বফফযন 

বদনাজপুয 

গটক্স: বভরস্ 

১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৭.০০ 

(আংবক) 

সুতা  উৎাদর্ন ীভাবতবযক্ত   

ফবজেত তুরা অচ্র্য় আবথ েক 

ক্ষবত। 

ঐ ১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৩.০০ 

ফাফবর্কয গলায দয অর্ক্ষা 

কভ দার্ভ ফবজেত তু রা বফক্রয় 

কযায় বভর্রয আবথ েক ক্ষবত। 

কুবিিাভ 

গটক্স: বভরস্ 

২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

বনধ োবযত ফাা থাকা র্ত্ব 

ফাা বািা িন কযায় 

প্রবতিার্নয ক্ষবত। 

ঐ ২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

প্রধান বনফ োীয জন্য ফাংর্রার্ত 

ফফাকাযী কভ েকতো র্নয 

বনকট ফাাবািা ফাফদ 

নাভভাি ার্য ফাা  বািা 

কতেন কযায় ক্ষবত। 

যাজাী 

গটক্স:বভরস্ 

১৯৭৭-৭৮ 

অনু:৬৭.০০ 

কাযোনা বফন বনভ োন 

বফরবম্বত য়ায় বভর্রয 

ক্ষবত। 

ঐ ১৯৮৩-৮৪ 

অনু:২৮.০০ 

সুতা উৎাদর্ন ীভাবতবযক্ত 

কাঁচ্াতুরা অচ্য় য়ায় 

ক্ষবত। 

ংবিষ্ট বভর র্ত জফাফ না ায়ায়  ত  ০৭/১২/২০১৫ বি: 

তাবযর্ে ি সূি নং ৫৬০,৫৬১  ৫৬২ িাযা তাব দ ি গদয়া 

র্য়র্ে। 
 

২। ংবিষ্ট বভর র্ত জফাফ ংি কর্য 

ভন্ত্রণারর্য় গপ্রযণ কযর্ত র্ফ। 

 

 

 

ংস্থায বনযীক্ষা 

বফবা । 

২.৪:অবনষ্পন্ন অবডট 

আবিয ঠিক 

ংখ্যা/ গেনীবফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আবিয ংখ্যায 

 িবভর ফাবণবজযক 

অবডট অবধদপ্তগযয 

ার্থ বভরকযন। 

 

    অমনষ্পন্ন অমিে আমিয াংখ্যা ও টেণীমফন্যা এফাং 

াংকরনভুক্ত আমিয াংখ্যায গড়মভর থাকা ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদযয মত মাচাই/মভরকযন কযায জন্য আদরাচনা কযা । 

প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, াংকরনভুক্ত অমিে আমিয 

প্রকৃত াংখ্যা মন রুন/মাচাইকযদনয রর্ক্ষ (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 গল্ল্ে পূফ িক মন যীক্ষাি সূি নাং-২৪.০৩.  

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

ফমণমজযক অমিে অমধদপ্তযদক অফমত কযা দদে।  

  বাবত পূনযায় ি গমা ার্মা  অব্যাত যাোয বনর্দ েনা গদন। 

 

(১) অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক াংখ্যা ও 

টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত আমিয াংখ্যা 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদযয মত মাচাই/ 

মভরকযন কদয ফস্ত্র ভন্ত্রণারদক জানাদত দফ। 

 

(২) ি টমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ 

/অমিে টিভ। 
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 ২.৫:ক্রভপুবিভুত 

অবডট আবিয 

ংখ্যা  বনষ্পবি। 

প্রধান মনযীক্ষক  বা জানান টম, বডর্ম্বয’ ১৫ ম িে টভাে ১৭,৮৯৫ টি 

আমিয ভদে ১৫,০৫৫ টি আমি মনষ্পমি দদে। অফমষ্ট ২,৮ ৪০ টি 

আমি অমনষ্পন্ন অফস্থা আদে। আদরাচয বডর্ম্বয’ ২০১৫ ভাদ ৪ টি 

আমি মনষ্পমি দদে।  নর্বম্বয/১৪ ভা র্ত বডর্ম্বয/১৫ ভা ম েে 

(২৯৩৮-২৮৪০)=৯৮ টি আবি বনষ্পবি র্য়র্ে। বডর্ম্বয’ ১৫ ভাদ 

নতুন টকান আমি উত্থামত  নাই।  

বডর্ম্বয -১৫ ভাদ অমনষ্পন্ন অমিে  আমিয াংখ্যা:- 

গত ভাদয 

টভাে 

আমি 

নতুন 

প্রাপ্ত 

টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৪৪ ০০ ২৮৪৪ ৪ ২৮৪০ 

 বডর্ম্বয -১৫ ভাদ আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমিভ মিম ংকরনভুক্ত গভাট 

১৯০৬ ৯০২ ০০ ৩২ ২৮৪০ 
 

১। ব্রিীদেয  জফাফ মাফ 

মফবাগ/মভর/প্রমতিান টথদক াংি কদয 

াংস্থায জফাফ ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

২।  মি- ক্ষীয় ও মি- ক্ষীয় বা  অনুিাদনয 

জন্য কাম িি প্র স্তুতপূফ িক ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ 

কযদত দফ। 

বভর প্রধান/ ংস্থায 

বনযীক্ষা বফবা । 

২.৬: অবনষ্পন্ন অবডট 

আবিয র্ে জবিত 

কভ েকতো কভ েচ্াযীর্ক 

নাক্তকযন প্রংর্ । 

প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম,  অবনষ্পন্ন অবডট আবিয ার্থ 

জবিত/দায়ী কভ েকতো/কভ েচ্াযীর্দযর্ক ংস্থা কর্তেক নাক্তকযর্নয 

রর্ক্ষ  ত ৩০/১১/২০১৫ বি: তাবযর্ে ি সূি নং-৫৪৮ িাযা কবভটি 

 ঠন কযা র্য়র্ে। 

বতবন আয জানান গম,বডর্ম্বয ১৫’ ভার্ ২০০৯-২০১২ ার ম েে 

গভাট ৪৬ টি আবি যীক্ষা-বনযীক্ষা কর্য বনর্নাক্ত ২ টি আবির্ত 

ব্যবক্ত তবার্ফ জবিত কভ েকতো  কভ েচ্াযীর্দয নাক্ত কযা য়। 

১। ২০০৯-২০১০ অনু: ৬.০০ (অবিভ): ২৮,৮৭৫/- টাকা, ম্পৃক্ত ৪৩ 

জন। 

২। ২০১০-১১ ার অনু:১.০০: (অবিভ):৩,৭১,৭৮৯/- টাকা, ম্পৃক্ত 

৪৯ জন। 

১।অবনস্পন্ন অবডট আবিয ার্থ জবিত/দায়ী 

কভ েকতো/কভ েচ্াযীর্দযর্ক ংস্থা কর্তেক নাক্ত কর্য 

প্রর্মাজনীয় ব্যফস্থা িন এফং গৃীত ব্যফন্থা 

ভন্ত্রণারয়র্ক অফবত কযা। 

 

বনযীক্ষা বফবা । 

২.৬: বফবফধ (১) প্রধান মনযীক্ষক,বা জানান টম, মফটিএভম ও ইায মনন্ত্রনাধীন 

মভরমূদয অভীভাাংমত াধাযন ও অমিভ আমিমূদয িাো -টফইজ 

প্রস্ত্তুতকযদনয জন্য আদরাচনা কযা । বতবন আয জানান জানান, 

াধাযন  অবিভ আবিমূর্য ডাটা-গফইজ স্পাইযার ফাইবডংকর্য 

০১/১০/২০১৫ বি: তাবযর্ে ভস্ত্রনারর্য় জভা গদয়া র্য়র্ে । ংবিষ্ট 

বফফযণী আংবক ংর্াধন কযায বনবভি ভন্ত্রনারয় র্ত গপযত আনা 

র্য়র্ে মা ংর্াধন কর্য ০৭/১২/২০১৫ তাবযর্ে গপ্রযণ কযা র্য়র্ে । 

 

(২) অমিে আমি াংক্রা ে তথ্যামদ কদরয অফগমতয জন্য াংস্থায 

ওদফ াইদে মন্নদফ কযায জন্য বামত গুরুত্বার্যা কদযন।  

বাবত র্য়ফ াইট প্রবতবনয়ত ারনা াদ কযায বনর্দ েনা গদন| 

১।  ফ্টয়ায এয ভাের্ভ িাো-টফইজ প্রস্তুত  

কাম েক্রভ িন কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

২। ভাবক প্রবতর্ফদন   অমিে আমি 

াংক্রাে তথ্যামদ ওদফ াইদে  প্রবতবনয়ত 

মন্নদফ কযদত দফ। 

ংস্থায বনযীক্ষা 

বফবা । 

 

      ৩।     অতয:বা আয টকান আদরাচয সূচী না থাকা বামত করদক শুদবচ্ছা  জামনদ  বায ভামপ্ত টঘালনা কদযন। 

 

                  

 

 

                     (এভ.এ. ারাভ) 

              মযচারক(অথ ি ও মনযীক্ষা) 

                              ও  

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 

 

 

 


