
ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাযান ফাজায ,ঢাকা। 

 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত  ১৮তভ বায কাম িমফফযণী। 

          

          বামত                           :  মিদগমিায টজনাদযর টভাোঃ ফাদমজদ দযাায, টোযম্যান।                            

          বায তামযখ  ভ           : ০১  আগষ্ট ,কার-১১.০০ ো, 

          বায স্থান                        : টফাি ি কক্ষ,মফটিএভম,ঢাকা ।   
                          

 ১। বামত উমস্থত করদক  শুদবচ্ছা জামনদ বায কাম িক্রভ শুরু কদযন এফাং বা মফস্তামযত উস্থাদনয জন্য  প্রধান মনযীক্ষক টক অনুদযাধ কদযন। বামতয 

অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযীক্ষক জনাফ টভা: টগারাভ পার আদরােযসূেী অনুমাী  গত ৩০/০৬/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম িমফফযণী াঠ কদযন। াঠাদে 

টকান াংদাধন/ াংদমাজন না থাকা  কাম িমফফযণী ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা  (উমস্থত কভ িকতিাদদয তামরকা াংযুমি-১)। 
    

২। অতয: মফগত বায মদ্ধাে ফাস্তফান অগ্রগমত  অন্যান্য মফলট  মনম্নরু আদরােনা  মদ্ধাে গৃীত : 

আদরােয মফল আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফান 

২.১:াধাযণ 

/অমগ্রভএয িিীে 

জফাফ প্রস্তুত  

ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদয/ভন্ত্রণার

ট টপ্রযণ াংক্রাে । 

১। মফটিএভম প্রধান কাম িার  উায মনন্ত্রনাধীন 

মভর/প্রমতিানমূদয মফযীদত  নতুন উত্থামত াধাযণ /অমগ্রভ 

অনুদচ্ছদদয  িিীে জফাফ মনধ িামযত ভদয ভদে প্রদানপূফ িক মনষ্পমিয 

ায বৃমদ্ধয জন্য বামত গুরুত্বাদযা কদযন। প্রধান মনযীক্ষক ফদরন টম, 

আদরােয ভাদ নতুন টকান আমি উত্থামত মন। টভ ,১৬ ভাদ 

উত্থামত াধাযন আমিয ভদে সুন্দযফন টেক্সোইর মভরস্  মর:  (মুর 

ইউমনে) এয ১ভ িিীে জফাফ প্রদাদনয জন্য  মভরদক মরমখত  

টভৌমখকবাদফ তামগদ টদা দদে। এোড়া মতমন জানান টম, 

২। (ক)  যাজাী টেক্সোইর মভদরয ৮ টি াধাযন আমিয ১ভ িিীে 

জফাফ মফটিএভময ত্র নাং -২৯৭,তাাং-১৮/০৭/১৬ দ্বাযা ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দদে।  

(খ) সুন্দযফন টেক্সোইর মভরস্  মর: (মুর ইউমনে) এয ২টি  (নীরকভর 

ইউমনে) এয ১ টি অমগ্রভ আমিয পুন :িিীে জফাফ মথাক্রদভ  

মফটিএভময ত্র নাং-৩০৪ ৩০৫,তাাং-২৫/০৭/১৬ এয ভােদভ ফস্ত্র  

াে ভন্ত্রনারদ টপ্রযণ কযা দদে।  

(গ) সুন্দযফন টেক্সোইর মভরস্  মর : (মুর ইউমনে) এয ১ টি অমগ্রভ 

আমিয ১ভ িিীে জফাফ  মফটিএভময ত্র নাং-৩২৫ তাাং-২৮/০৭/১৬ 

এয ভােদভ ফস্ত্র  াে ভন্ত্রনারদ টপ্রযণ কযা দদে।                              

৩। মফটিএভম প্রধান কাম িারদয ৭ টি অমগ্রভ আমিয ১ভ িিীে 

জফাফ মফটিএভময ত্র নাং-২৯৬,তাাং-১৮/০৭/১৬ মি: এয ভােদভ ফস্ত্র 

 াে ভন্ত্রনারদ টপ্রযণ কযা দদে।  

১। ফা ণম জ্মমক  অমিে অমধদপ্তদয উত্থামত আমি     

মনস্পমিয রদক্ষয  অমফরদে মভর/ প্রমতিান /াংস্থায 

িিীে জফাফ দ্রুত মফটিএভময  মনযীক্ষা  মফবাদগ  

টপ্রযণ কযদত দফ; 

 

 

 

 

২। ভম র/প্রমতিান / াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত 

াংগ্র কদয িিীদেয জফাফ (াংস্থায ভতাভত) 

দ্রুত ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ; 

 মভদরয প্রধান/     

প্রমতিান প্রধান/ 

াংমিষ্ট মফবাগ 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

২.২:  মত্র-ক্ষী  

মদ্ব-ক্ষী বায 

আদাজন াংক্রাে । 

১। প্রধান মনযীক্ষক ফদরন টম,মদ্ব-ক্ষী  মত্র- ক্ষী বা কযা জন্য 

আরা  টমাগাদমাগ অব্যাত যদদে। মদনাজপুয টেক্সোইর মভদরয ৬ 

টি অমগ্রভ আমিয উয মত্র-ক্ষী বা কযায জন্য ২৬/০৫/২০১৬ মি: 

তামযদখ মদন ধাম ি কযা থাকদর মযফন ধভ িঘেজমনত কযদন বা 

অনুমিত মন; পুনযা তামযখ মনধ িাযদনয মফলটি প্রমক্রাধীন যদদে।   
২। বামরকা উদরন মভদরয ২০ টি াধাযন আমি েমরত মদ্ব -ক্ষী 

বায  কাম িত্র  মফটিএভময ত্র নাং -৩২৩,তাাং-২৭/০৭/২০১৬ দ্বাযা 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দদে। মতমন আয ফদরন টম, 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারদয অমিে াংক্রাে বা প্রমত দুই ভা অেয ৪০টি 

াধাযন আমি  ৫০টি অগ্রীভ আমি মনষ্পমিয রদক্ষয বা কযায 

জন্য কাম িত্র টপ্রযন কযদত দফ। 

(১) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদক্ষয  মত্র-ক্ষী 

বায কাম িত্র  ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

 

 

(২) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয জন্য  ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারদয মনদদ িনা টভাতাদফক  বা কযায 

রদক্ষয মদ্ব-ক্ষী বায কাম িত্র ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তদয  টপ্রযণ কযদত দফ। 

মভদরয  প্রধান/ 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

মভদরয  প্রধান/ 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

                                                                                                                                                         অয াতা/২ 

 



                                                                   

 

 

 

                                                                                           াতা/২ 

আদরােয মফল আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফান 

২.৩:যাজাী 

টজাদনয 

াংকরনভূি 

আমিয অগ্রগমত 

াংক্রাে। 
 

১।  যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত ৮  টি আমি মনষ্পমিয  মফলদ  প্রধান 

মনযীক্ষক বা জানান টম, আদরামেত ৮ টি অনুদচ্ছদদয ভদে ২টি মনস্পমিয 

প্রমক্রাধীন আদে ভদভ ি মনযীক্ষা অমধদপ্তয থদক ৩০/৮/২০১৫মিোঃ তামযদখয ত্র 

নাং ১০৬/১ ভােদভ জানাদনা  । অফমষ্ট ৬ টি আমিয পূন : জফাফ টেদ 

মনম্নফমন িত মভরমূদ  তামগদ ত্র টদা দদে। মদনাজপুয টেক্সোইর মভদরয ২ 

টি আমিয মফলদ ভন্ত্রণারদয ত্র নাং -২৪৭, তাাং-১৩/০৬/১৬ মিোঃ এয 

ভাদেদভ ভন্ত্রনারদয সুাময ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা 

দদে।  অফমষ্ট মভরদ্ব এয মফলদ ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয , ঢাকা এয 

াদথ টমাগাদমাগ অব্যাত যদদে। 
ক্রোঃনাং মভদরয নাভ  ার  অনুদচ্ছদ  

১। মদনাজপুয টেক্স: 

মভরস্  

১৯৯৫-৯৬.অনু:৭.০০ (আাংমক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬,অনু:৩.০০ 

৩। কুমড়গ্রাভ টেক্স: 

মভরস্  

২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৪। ঐ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৫। যাজাী টেক্সোঃ 

মভর 

১৯৭৭-৭৮,অনু:৬৭.০০ 

৬। ঐ ১৯৮৩-৮৪,অনু:২.০০ 

 

২। টফাংগর টেক্সোইর মভদরয ২ টি াংকরনভুি আমি মফটিএভম’য ত্র নাং-

২৯৫, তাাং-১৪/০৭/২০১৬ মিোঃ এয ভােদভ ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযা 

দদে ।         

 

৩।াংকরনভুি আমিমূ মনস্পমিয  মফলদ িিীে পুন:জফাফ প্রদাদনয জন্য 

াংমিষ্ট  মভদর তামগদ টদা অব্যাত যদদে। জফাফ াা টগদর ভন্ত্রনারদয 

ভােদভ ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দফ। 

১। যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত 

আমিয মফলদ ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ কদয 

অগ্রগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত 

দফ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২।  াংকরনভুি অমনষ্পন্ন অমিে আমি 

মনস্পমিয  মফলদ অগ্রগমত মনমভত ফস্ত্র 

 াে ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত 

দফ। 

৩।আমিয জফাফ/পুনোঃজফাফ াংগ্রদয 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ। 
 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

২.৪:অমনষ্পন্ন অমিে 

আমিয ঠিক 

াংখ্যা/ টেনীমফণ্যা 

 াংকরনভুি 

আমিয াংখ্যায 

গড়মভর ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদযয 

াদথ মভমরকযণ।  

আমিয াংখ্যায গড়মভর মভমরকযদণয মফলদ  প্রধান মনযীক্ষক জানান টম, 

আমিয াংখ্যা অমিে অমধদপ্তদযয াদথ আাতত টকান গড়মভর মযরমক্ষত 

দচ্ছ না। তদফ টকান মভদর গড়মভর থাকদর তা জানাদনায জন্য মভরগুদরাদক ত্র 

টদা দদে ।  

অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক াংখ্যা 

 টেণীমফন্যা  (াধাযন ,অগ্রীভ  

াংকরনভুি )  কদয ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদযয াদথ মাোই/ মভমরকযণ  

কযদত দফ; 

 

 

াংমিষ্ট মভদরয 

প্রধান মনফাী/ 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুমিভুত 

অমিে আমিয 

াংখ্যা  মনষ্পমি।  

প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম টভাে ১৭,৯৫৯ টি আমিয ভদে, জুরাই- ১৬ 

ম িে ১৫,০৯১ টি আমি মনষ্পমি দদে, অফমষ্ট আমিয াংখ্যা  ২৮৬৮ টি।  
জুরাই-১৬ ভাদ মফটিএভম প্রধান কাম িারদয ৫ টি াধাযন আমি মনষ্পমি 

দদে। আদরােয ভাদ নতুন টকান আমি উত্থামত মন।   

 (ক) মনস্পমিয মেত্রোঃ 

গত ভাদয টভাে 

আমি 

নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৭৩ ০০ ২৮৭৩ ০৫ ২৮৬৮ 

(খ)  আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমগ্রভ মিম াংকরনভুি টভাে 

১৯৪১ ৮৮৮ ০৭ ৩২ ২৮৬৮ 
 

াংস্থায মাফ মফবাগ/মভর /প্রমতিান 

টথদক িিীে জফাফ াংগ্র কদয াংস্থায 

ভেব্য ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ 

এফাং   ভন্ত্রণারদয  অমিে বায 

মনদদ িনা অনুমাী মদ্ব-ক্ষী  মত্র-

ক্ষী বা  অনুিাদনয জন্য কাম িত্র 

প্রস্তুতপূফ িক ভন্ত্রণারদ টপ্রযদনয  মফলদ 

আয দেষ্ট দত দফ। 

 

মভদরয প্রধান মনফ িাী 

/ মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

অয াতা/৩ 

 



 

াতা/৩ 

আদরােয মফল আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফান 

২.৬: মফমফধোঃ (১) প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, ফ্টায  এয ভােদভ িাো-

টফইজ প্রস্তুদতয মফলটি  প্রমক্রাধীন যদদে  

(২) প্রধান মনযীক্ষক আয জানান টম, অমিে াংক্রাে বায 

টনাটি,কাম িমফফযণী  ভামক প্রমতদফনমূ াংমিষ্ট ারনাগাদ কর 

তথ্যামদ মনমভত দফ-াইদে মন্নদফ কযা ।  
 

(৩) প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, (ক)  োংগী  নাযানগি টজান 

এফাং মফটিএভম  প্রধান কাম িারদয মাফ মফবাদগয আতা   

মফমক্রত,েমভক-কভ িোযীদদয মনকে স্তােমযত ১৭টি মভদরয ৫২২ টি 

অভীভাাংমত আমিমূ মনষ্পমি তযামিত কযায  উা ম্পদকি 

কভ িমযকল্পনা গ্রন  ফাস্তফাদনয রদক্ষয মনযীক্ষা মফবাদগয ৪ জন 

কভ িকতিায ভদে কভ িফন্টন   দামত্ত্ব প্রদান কযা দদে। 
(খ) মতমন আয জানান  টম,  নাযানগি টজাদনয মফমক্রত,েমভক-

কভ িোযীদদয মনকে স্তােমযত ৩টি মভদরয ১৪৬ টি আমি দীঘ ি মদন 

মাফৎ অভীভাাংমত যদদে। আমিমূ মনস্পমি মফলদ দামত্ব প্রাপ্ত 

মভদরয ভাব্যফস্থাক/মভর-ইনোজি এয কাম িকযী উদযাগ  

দমাগীতা প্রদাজন । 
 (গ)বা এ প্রাংদগ মেিযিন কেন মভদরয ভাব্যফস্থাক জনাফ 

মপকুর ইরাভ  জানান টম, স্তােমযত/মফমক্রত মভরগুদরায াংমিষ্ট 

নমথত্র না াা জফাফ প্রদাদন অেযা দচ্ছ। মতমন ফদরন টম, মভর 

স্তােযকাদর নমথত্র াংযক্ষন কযা দর যফতীদত মফমবন্ন ভদ 

মফমবন্ন স্থাদন স্থানােয কযা াংমিষ্ট নমথয প্রকৃত অফস্থা মনন ি কযা 

মাদচ্ছ না। 
  (ঘ) প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, োংগী টজাদনয মফমক্রত,েমভক-

কভ িোযীদদয মনকে স্তােমযত ৭টি মভদরয ১৬১ টি আমি টি আমি 

দীঘ িমদন মাফৎ অভীভাাংমত যদদে। আমিমূ মনস্পমি মফলদ 

দামত্বপ্রাপ্ত মভদরয ভাব্যফস্থাক/মভর-ইনোজি এয কাম িকযী উদযাগ  

দমাগীতা প্রদাজন । 
 

 

(ে) প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, মফটিএভম  প্রধান কাম িারদয 

মাফ মফবাদগয আতা   মফমক্রত,েমভক-কভ িোযীদদয মনকে 

স্তােমযত ৫টি মভদরয ২১৫ টি অভীভাাংমত আমিমূ মনষ্পমি 

তযামিত কযায মফলদ মাফ মফবাদগয  কাম িকযী উদযাগ  

দমাগীতা প্রদাজন । 
 

 

 

 

(ে) প্রধান মনযীক্ষক বা জানান টম, মফটিএভম  প্রধান কাম িারদয 

৩৫৮টি আমি মনস্পমি তযামিত কযায রদক্ষয ২৪/০৪/১৬ ইাং 

তামযদখয স্মাযক নাং-৩১৬ এয ভােদভ একটি কমভটি গঠন কযা 

দদে। কমভটিয গৃীত কাম িক্রভ ম্পদকি যফতী বা উস্থাদনয 

মফলদ আদরােনা কযা ।  
 

১।  পট্ায এয ভােদভ িাো-টফইজ প্রস্তুদতয 

কাম িক্রভ গ্রন কযদত দফ। 
২। ভামক প্রমতদফদন  অমিে আমি াংক্রাে 

তথ্যামদ াংস্থায দফাইদে প্রমতমনত মন্নদফ 

কযদত দফ। 

 

৩। (ক) মফমক্রত , েমভক-কভ িোযীদদয মনকে 

স্তােমযত মভরমূ অভীভাাংমত আমিমূ 

ভীভাাংায রদক্ষয মনযীক্ষা মফবাদগ দামত্ব প্রাপ্ত 

কভ িকতিাগন ভতাভত  গৃীত কাম িক্রভ ম্পদকি  

যফতী বা উমস্থত টথদক ভতাভত প্রদান 

কযদফন।  
 

(খ  গ) নাযানগি টজাদনয মফমক্রত, েমভক-

কভ িোযীদদয মনকে স্তােমযত ৩টি মভর, আদভদ 

ফাানী টেক্স এফাং মেিযনিন কেন মভর টভাে 

৫টি মভদরয আমিে আমি মনস্পমিয মফলদ 

াংমিষ্ট মভর কর্তিক গ্রীত কাম িক্রভ ম্পদকি 

আগাভী বা মভদরয ভাব্যফস্থাক  াংমিষ্ট 

কভ িকতিাগন উমস্থত টথদক মফস্তামযত উস্থান 

কযদফন।  
 

 

 

(ঘ) োংগী টজাদনয মফমক্রত,েমভক-কভ িোযীদদয 

মনকে স্তােমযত ৭টি মভর এফাং কাদদমযা 

টেক্সোইর মভর টভাে ৮টি মভদরয আমিে আমি 

মনস্পমিয মফলদ াংমিষ্ট মভর কর্তিক গ্রীত 

কাম িক্রভ ম্পদকি আগাভী বা মভদরয উ-

ভাব্যফস্থাক  াংমিষ্ট কভ িকতিাগন উমস্থত 

টথদক মফস্তামযত উস্থান কযদফন। 
 

(ে)মফটিএভম  প্রধান কাম িারদয মাফ মফবাদগয 

আতা মফমক্রত,েমভক-কভ িোযীদদয মনকে 

স্তােমযত ৫টি মভদরয ২১৫ টি অভীভাাংমত 

আমিমূ মনষ্পমি তযামিত কযায মফলদ মাফ 

মফবাদগয  কর্তিক গ্রীত কাম িক্রভ ম্পদকি আগাভী 

বা াংমিষ্ট কভ িকতিাগন উমস্থত টথদক মফস্তামযত 

উস্থান কযদফন। 
(ে) মফটিএভম  প্রধান কাম িারদয ৩৫৮টি আমি 

মনস্পমি তযামিত কযায রদক্ষয গঠিত কমভটি কর্তিক 

গৃীত কাম িক্রভ  যফতী বা উস্থান কযদফন।  

মনযীক্ষা মফবাগ, 

টভাোঃ ামপজুয 

যভান, মাফ 

কভ িকতিা । 
 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ 

/ভাব্যফস্থাক 

আদভদ ফাানী 

টেক্সোইর মভরস্ 

 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

উ-

ভাব্যফস্থাক, 

কাদদমযা 

টেক্সোইর মভরস্ 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

মাফ মফবাগ। 
 

 

 

 

 

টভাোঃ ভমউমিন      

উ-প্রধান 

মাফ যক্ষক 

     

 আফাক 

াংমিষ্ট কমভটি 

 

 

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

                                                                                                               

                                                                                                                       স্বাক্ষমযত-০২/০৮/১৬ মিোঃ   

                                                                                                        (মিদগমিায টজনাদযর টভাোঃ ফাদমজদ দযাায) 

                       টোযম্যান 

                               

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 



 


