
 

 

বাাংাদদল টেক্সোই মমস্ করদাদরলন 

৭-৯,কাওরান বাজার ,ঢাকা। 

 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত  ১৬তভ ভার কায িমববরণী। 
 

                      

          ভামত                           : বফগ্রেবডয়ায জেনাগ্রযর জভাোঃ ফাগ্রয়বেদ গ্রযায়ায, জেয়াযম্যান।                            

          ভার তামরখ ও ম           : ৩১ জভ,কার-১১.০০ টা, 

          ভার স্থান                        : জফাড ড কক্ষ,বফটিএভব,ঢাকা ।   
                          

          ভামত উমস্থত কদক স্বাগত জামনদ ভার কায িক্রম শুরু কদরন এবাং ভার কাজ শুরু করার জন্য প্রধান মনরীক্ষক টক অনুদরাধ 

কদরন। ভামতর অনুমমতক্রদম প্রধান মনরীক্ষক জনাব টমা: জগারাভ পয়ার আদাচ্যসূচ্ী অনুযাী  গত ০২/০৫/২০১৬ মি: তামরদখ অনুমিত 

ভার কায িমববরণী াঠ কদরন। াঠাগ্রে টকান াংদলাধন / ংগ্রমােন না থাকা  কায িমববরণী  ব িম্মমতক্রদম দৃঢ়ীকরণ করা   (উবিত 

কভ ডকতডাজদয তাবরকা ংযুক্ত)। 

    

২। অতর: ভা মনজনাক্ত মবগুদার উর  আদাচ্না ও মদ্ধাে গৃীত : 

আগ্ররােয বফলয় আদাচ্না মদ্ধাে বাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ 

/অবেভএয ব্রডীট 

েফাফ প্রস্তুত  

ফাবণবেযক অবডট 

অবধদপ্তগ্রয/ভন্ত্রণার

জয় জপ্রযণ ংক্রাে । 

মবটিএমম প্রধান কায িা ও উার মনন্ত্রনাধীন 

মম/প্রমতিানমূদর বফযীগ্রত নতুন উত্থামত 

াধারণ/অমিম অনুদেজদয  ব্রিলীে জবাব মনধ িামরত মদর 

মদে প্রদানপূব িক মনষ্পমির ার বৃমদ্ধর জন্য ভামত 

গুরুত্বাগ্রযা কদরন। প্রধান মনযীক্ষক ফগ্ররন জম, জভ-১৬ ভাগ্র 

সুন্দযফন জটক্সটাইর  যাোী জটক্সটাইর বভগ্ররয  াধাযন 

আবিয ১ভ ব্রডীট েফাফ ায়া বগগ্রয়গ্রে, মা ংগ্রাধগ্রনয 

েন্য বভরগ্রক অনুগ্রযাধ োনাগ্রনা গ্রয়গ্রে। েফাফ ায়ায য 

ফাবণবেযক অবডট অবধদপ্তজয জপ্রযন কযা গ্রফ। 

জভ-১৬ ভাজ খুরনা জটক্সটাইর  বভগ্ররয ৪ টি াধাযন 

আবিয  ব্রডীট েফাফ ত্র নং -২৩৫ তাং-২৯/০৫/২০১৬ 

এয ভাধ্যগ্রভ ফাবণবেযক  অবডট অবধদপ্তগ্রয জপ্রযন কযা 

গ্রয়গ্রে।  

অেীভ আবিয  উয বভর জথগ্রক এভাগ্র জকান ভতাভত 

ায়া মায়বন বফধায় ভন্ত্রণারগ্রয় জপ্রযন কযা য়বন।  এোড়া 

প্রধান কামা রগ্রয়য াধাযন /অবেভ আবিয উয ব্রডীট 

েফাফ জপ্রযগ্রনয েন্য ং বিষ্ট বফবাগগ্রক ত্র  নং-মথাক্রগ্রভ 

১৫১  ২৪১, তাং-১৪/০৩/১৬  ৩১/০৫/১৬ দ্বাযা তাবগদ 

জদয়া গ্রয়গ্রে। 

১। বা ণম জ্যমক অিম ে অধমদ্ত জয উত্থামত  আবি     

বনস্পবিয রগ্রক্ষয  অবফরগ্রে মম/ প্রমতিান / ংিায 

ব্রিলীে জবাব দ্রুত মবটিএমমর  বনযীক্ষা বফবাগ্রগ  

টপ্ররণ করদত দব; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। মম /প্রমতিান / াংস্থার াংমিষ্ট মবভাগ দত ংে 

কগ্রয ব্রিীদের জবাব (াংস্থার মতামত ) দ্রুত 

মন্ত্রণাদ টপ্ররণ করদত দব; 

 

 মমজরয প্রধান/     

প্রমতিান প্রধান/ 

ংবিষ্ট বফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মনযীক্ষা মবভাগ, 

বফটিএভব। 

 

 

২.২:  বত্র-ক্ষীয়  

বদ্ব-ক্ষীয় বায 

আগ্রয়ােন ংক্রাে । 

(১) প্রধান বনযীক্ষক বায় োনান ,  বফটিএভবয ত্র নং -

২২০, তাং-১২/০৫/২০১৬ দ্বাযা বেিযঞ্জন কটন  বভগ্ররয ১৫ 

টি অবেভ আবি েবরত বত্র-ক্ষীয় বায  কাম ডত্র ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রনারগ্রয় জপ্রযণ কযা গ্রয়গ্রে।  

(২) বতবন আয োনান, বফটিএভবয ত্র নং-২০৫, তাং-

০২/০৫/২০১৬ দ্বাযা বেিযঞ্জন কটন  বভগ্ররয ৩৫ টি াধাযন 

আবি েবরত বদ্ব -ক্ষীয় বায  কাম ডত্র  ফাবণবেযক 

অবডট অবধদপ্তগ্রয জপ্রযণ কযা গ্রয়গ্রে। 

এোড়া গত ২৪/০৫/২০১৬ তাবযগ্রে যাংগাভাটি জটক্সটাইর 

বভগ্ররয  ৭ টি অবেভ বনগ্রয় বত্র -ক্ষীয় বা অনুবিত য়। 

বায় ৫ টি আবি বনষ্পবিয সুাবয কযা য়। 

(১) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমির দযয  মি-

যী ভার কায িি  বস্ত্র ও াে মন্ত্রণাদ 

টপ্ররণ করদত দব। 

 

(২) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমির েন্য  ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারগ্রয়য বনগ্রদ ডনা জভাতাগ্রফক প্রবত ভাগ্র 

দুটি বা কযায রগ্রক্ষয  মি-যী ভার কায িি 

বামনমজযক অমিে অমধদপ্তজয  টপ্ররণ করদত দব। 

 

 

মমজরয  প্রধান/ 

মনযীক্ষা মবভাগ, 

বফটিএভব। 

 
 

                                                                                                                                              অয াতা-২ 

 



 

াতা-২ 

 

আগ্ররােয বফলয় আদাচ্না মদ্ধাে বাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.৩:যাোী 

জোজনয 

ংকরনভূক্ত 

আবিয অেগবত 

ংক্রাে। 
 

 

 

 

১।  রাজলা ী  জোনদর াংকনভুক্ত ৮ টি আমি মনষ্পমির  বফলগ্রয়  

প্রধান বনযীক্ষক বায় োনান জম , আগ্ররাবেত ৮ টি অনুগ্রেগ্রদয ভ জধ্য 

২টি বনস্পবিয প্রবক্রয়াধীন আগ্রে । অফবষ্ট  ৬ টি আবিয পূন: েফাফ 

জেগ্রয় বননফবন ডত বভরমূগ্র ফ ডগ্রল ১৭/১/২০১৬ তাবযগ্রেয ত্র নং ১০৯ 

এয ভাগ্রধ্যগ্রভ দ্বাযা তাবগদ ত্র জদয়া গ্রয়গ্রে।  এ জপ্রবক্ষগ্রত বদনােপুয 

জটক্সটাইর বভর জথগ্রক েফাফ ায়া মায়,মা বফটিএভব’য ত্র নং ১৮১ 

তাবযে ১১/৪/২০১৬ এয ভাধ্যগ্রভ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারগ্রয় জপ্রযণ কযা 

গ্রয়গ্রে । 

ক্রোঃ

নং 

বভগ্ররয নাভ  ার  অনুগ্রেদ  

১। বদনােপুয জটক্স: বভরস্ ১৯৯৫-৯৬ .অনু:৭.০০ (আংবক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬ ,অনু:৩.০০ 

৩। কুবড়োভ জটক্স: বভরস্ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৪। ঐ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৫। যাোী জটক্সোঃ বভর ১৯৭৭-৭৮,অনু:৬৭.০০ 

৬। ঐ ১৯৮৩-৮৪,অনু:২.০০ 

  

২। প্রধান বনযীক্ষক বায় অফবত কগ্রযন জম, বফটিএভবয বভরমূগ্রয ৩২ 

টি ংকরনভুক্ত আবিয বফমগ্রয় অেগবতয প্রবতগ্রফদন প্রবত ভাগ্র 

বনয়বভত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারগ্রয় জপ্রযণ কযা য় , মায অনুবরব 

ফাবনবেযক অবডট অবধদপ্তগ্রযয বযগ্রাট ড াোয় জপ্রযণ কযা য়। 

 

 ৩। প্রধান বনযীক্ষক বায় আয অফবত কগ্রযন জম , ংকরনভুক্ত 

আবিমূ বনস্পবিয  বফলগ্রয় ব্রডীট পুন:েফাফ প্রদাগ্রনয েন্য ংবিষ্ট  

বভগ্রর তাবগদ জদয়া অব্যাত যগ্রয়গ্রে। েফাফ ায়া জগগ্রর ভন্ত্রনারগ্রয়য 

ভাধ্যগ্রভ ফাবনবেযক অবডট অবধদপ্তজয জপ্রযণ কযা গ্রফ। 

১। রাজলা ী  জোনদর াংকনভুক্ত 

আমির মবদ বামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তর এর াদথ টযাগাদযাগ কদর 

অিগমত মন্ত্রণাদক অবমত করদত 

দব; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২।  ংকরনভুক্ত অবনষ্পন্ন অবডট 

আবি বনস্পবিয  বফলগ্রয় অেগবত 

প্রবত ভাগ্র ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়গ্রক  

অফবত কযগ্রত গ্রফ। 

 

 

৩।আবিয েফাফ অবফরগ্রে ংেগ্রয 

মথামথ ব্যফিা েন কযগ্রত গ্রফ। 

 মনরীযা মবভাগ, 

বফটিএভব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনরীযা মবভাগ, 

বফটিএভব।  

 

 

 

 

মনরীযা মবভাগ, 

বফটিএভব। 

২.৪:অবনষ্পন্ন অবডট 

আবিয ঠিক 

ংখ্যা/ জেনীবফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আবিয ংখ্যায 

গড়বভর ফাবণবেযক 

অবডট অবধদপ্তগ্রযয 

াগ্রথ বভবরকযণ।  

 অমনষ্পন্ন অমিে আমির াংখ্যা, টেণীমবন্যা এবাং াংকনভুক্ত আমির 

াংখ্যার গড়মম মমবরকযগ্রণয বফলগ্রয় প্রধান বনযীক্ষক োনান জম, আবিয 

ংখ্যা অবডট অবধদপ্তগ্রযয াগ্রথ আাতত জকান গড়বভর বযরবক্ষত গ্রে না। 

তজফ জকান বভগ্রর গড়বভর থাকগ্রর তা োনাগ্রনায েন্য বভরগুগ্ররাগ্রক ত্র জদয়া 

গ্রয়গ্রে ।  

অমনষ্পন্ন অমিে আমির ঠিক 

াংখ্যা ও টেণীমবন্যা (াধারন ,অিীম 

ও াংকনভুক্ত )  কদর বামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদরর াগ্রথ যাচ্াই/ 

মমবরকযণ বনবিত কগ্রয  মন্ত্রণাদক 

জানাদত দব; 

 

 

ংবিষ্ট বভগ্ররয 

প্রধান বনফাী/ 

মনরীযা মবভাগ, 

বফটিএভব। 

 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুবঞ্জভুত 

অবডট আবিয 

ংখ্যা  বনষ্পবি । 

প্রধান মনরীযক ভা জানান টয টমাে ১৭,৯৫৯ টি আমির মদে, জভ- ১৬ 

য িে ১৫,০৮৫ টি আমি মনষ্পমি দদে, অবমলষ্ট আমিয ংখ্যা  ২৮৭৪ 

টি।  জভ-১৬ ভাগ্র বফটি এভব প্রধান কাম ডারগ্রয়য ২ টি অবেভ আবি 

বনষ্পবি গ্রয়গ্রে। আগ্ররােয ভাগ্র নতুন জকান আবি উত্থাবত য়বন।   

 (ক) বনস্পবিয বেত্রোঃ 

গত মাদর টমাে আমি নতুন প্রাপ্ত টমাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৭৬ ০০ ২৮৭৬ ০২ ২৮৭৪ 

 

(ে)  আমির টেণী মবন্যা:- 

াধারন অমিম মিম ংকরনভুক্ত জভাট 

১৯৩৭ ৮৯৮ ০৭ ৩২ ২৮৭৪ 
 

১। ংিায মাব মবভাগ/মম 

/প্রমতিান টথদক ব্রডীট েফাফ াংি 

কদর াংস্থার ভেব্য মন্ত্রণাদ 

টপ্ররণ করদত দব। 

 

 

২।  দ্বম- ক্ষীয় ও মি- ক্ষীয় ভা  

অনুিাদনর জন্য কায িি প্র স্তুতপূব িক 

মন্ত্রণাদ টপ্রর জনয বফলগ্রয় আয 

গ্রেষ্ট টত দব। 

 

বভগ্ররয প্রধান বনফ ডাী 

/ মনরীযা মবভাগ, 

বফটিএভব ।  

 

 

 

 

                                                                                                                                               অয াতা-৩ 

 



 

াতা-৩ 

আগ্ররােয বফলয় আদাচ্না মদ্ধাে বাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.৬: বফবফধোঃ (১) প্রধান মনরীযক ভা জানান টয, ফ্টয়ায এয ভাধ্যগ্রভ িাো-টবইজ 

প্রস্তুগ্রতয বনবভি  তাং-০৫/০১/২০১৬ বি: জনাট উিান কযা গ্রয়গ্রে । 
বফলয়টি  প্রবক্রয়াধীন যগ্রয়গ্রে  

 

(২) অমিে আমি াংক্রাে তথ্যামদ কদর অবগমতর জন্য াংস্থার ওদব 

াইদে মন্নদবল করার রগ্রক্ষয ভামত গুরুত্বাগ্রযা কদরন  এফং   গ্রয়ফ 

াইট প্রবতবনয়ত ারনাগাদ কযায েন্য বনযীক্ষা বফবাগ জথগ্রক তথ্য যফযা 

কযায  বনগ্রদ ডনা জদন। 
 

(৩) বায় বফটিএভবয বফবক্রত , েবভক/ভাবরকগ্রদয বনকট স্তােবযত 

বভরমূ  ফস্ত্রম্ভাগ্রয অভীভাংবত আবিমূ ভীভাংায  বফলগ্রয় 

আগ্ররােনা কযা য়। প্রধান মনরীযক ভা জানান টয,  জভ’১৬ ম ডে জভাট 

২৮৭৪টিয ভগ্রধ্য বফবক্রত,স্তােবযত বভরমূ  ফস্ত্র ম্ভাগ্রয জভাট- ১৫৪৮ টি 

আবি অভীভাংবত অফিায় যগ্রয়গ্রে । বফবক্র  স্তােগ্রযয পূগ্রফ ড  বভর/ফস্ত্র 

ম্ভায ফন্ধ কগ্রয কর েনফর জস্বোফগ্রযয ভাধ্যগ্রভ বফদায় কযা য় , পগ্রর  

উক্ত বভগ্ররয প্রগ্রয়ােনীয় নবথত্র মথামথবাগ্রফ ংযক্ষন কযা য়বন। ফতডভাগ্রন 

প্রগ্রয়েনীয় েনফর,  ংবিষ্ট নবথত্র,   প্রভানক উিাগ্রনয অবাগ্রফ  েফাফ 

প্রণয়ন ম্ভফ গ্রেনা বফধায় আবিমূ ভীভাংায় অেযায় গ্রে। এঅফিা 

উিযগ্রনয রগ্রক্ষয রগ্রক্ষয বনন্বরবেত ব্যফিা েন কযা জমগ্রত াগ্রযোঃ 

(ক) ংবিষ্ট বভগ্ররয প্রাক্তন অববজ্ঞ েনফর  ম্ভফ গ্রর 

চুবক্তবববিক/দদবনকবববিক বনগ্রয়াগ জদয়া; 

(ে) জমকর বভগ্রর অনুয কাগ্রেয েন্য  দদবনকবববিক েনফর  বনগ্রয়াগ 

যগ্রয়গ্রে,তাগ্রদয দ্বাযা নবথত্র অনুন্ধানপূফ ডক েফাফ প্রনয়ন কগ্রয বফটিএভবগ্রত 

জপ্রযগ্রনয রগ্রক্ষয ংবিষ্ট বভর ইনোেডগ্রদয বনগ্রদ ড প্রদান কযা; 

(গ) জম কর বভর/ফস্ত্র ম্ভাগ্রযয নবথত্র ায়ায জকান ম্ভাফনা জনই এ 

কর প্রবতিাগ্রনয আবিমূ ভীভাংায বফলগ্রয় ভন্ত্রণারয় এফং ফাবনবেযক 

অবধদপ্তগ্রযয াগ্রথ জমৌথ বায ভাধ্যগ্রভ বদ্ধাে েন কযা জমগ্রত াগ্রয।   

   

১।  পট্য়ায এয ভাধ্যগ্রভ 

িাো-টবইজ প্রস্তুগ্রতয 

কাম ডক্রভ েন কযগ্রত গ্রফ। 

 

২। ভাবক প্রবতগ্রফদন  

অমিে আমি াংক্রা ে 

তথ্যামদ ওদব াইদে  

প্রবতবনয়ত মন্নদবল করদত 

দব। 

 

 

৩। এ বফলগ্রয় বফস্তাবযত 

আগ্ররােনা েন্য 

বভর/প্রবতিানবববিক 

বফফযনী যফতী বায় 

উিান কযগ্রত গ্রফ।  

 

বনযীক্ষা বফবাগ, 

বফটিএভব/জভাোঃ 

াবপজুয যভান, 

বাফ কভ ডকতডা । 

 

 

 

 

 

 

 

বনযীক্ষা বফবাগ, 

বফটিএভব/বাফ 

বফবাগ,বফটিএভব।  

 

 

 

 

 

 

 

     ৩।     অতর:ভা আর টকান আদাচ্যসূচ্ী না থাকা ভামত কদক ধন্যফাদ  জামনদ  ভার মামপ্ত টঘালনা কদরন। 

 

 

                                                                                                                           স্বাক্ষযীত-০১/০৬/১৬ ইং 

                                                                                                        

(বব্রগ্রগবডয়ায জেনাগ্রযর জভাোঃ ফাগ্রয়বেদ গ্রযায়ায) 

                       জেয়াযম্যান 

                              ও 

ভামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমমটি 

                     মবটিএমম, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


