
 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায ,ঢাকা। 

 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত ১৩তভ বায কাম িমফফযণী। 
 

 

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

          বায তামযখ ও ভ           : ০১ ভার্ চ ২০১৬ নরিঃ, 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 ০১/০২/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায 

কাম িমফফযণী াঠ কদযন। াঠাগে টকান াংদাধন/ ংযমাজন না থাকা  কাম িমফফযণী ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

    

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

আযরার্য নফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ 

/অনিভএয ব্রডীট 

জফাফ প্রস্তুত  

ফানণনজযক অনডট 

অনধদপ্তযয/ভন্ত্রণার

গয় গপ্রযণ ং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 গুরুত্বাযযা কদযন। প্রধান মন যীক্ষক ফদরন টম, 

টপব্রুাযী ’১৬ ভাদ নতুন টকান আমি উত্থাইত মন। তদফ  

গপব্রুয়ানয ১৬’ ভায যাংগাভাটি গটক্সটাইর নর : এয 

২০০৯-১৩  ২০১৩-১৪  াযরয চুড়াে নাযফয উয 

ননযীক্ষা আনিয ব্রডীট জফাফ ত্র নং- ১২২  ১২৩ 

তাং ২৮/০২/২০১৬ নর: দ্বাযা  ভন্ত্র ণরযয় গপ্রযণ কযা 

যয়যে।  

১। ফা ণম জ্মমক অিম ে অধমদ্তয  দত নতুন টকান 

আমি উত্থামত   দর তা  ননস্পনিয রযক্ষয  মনমদ িষ্ট 

তামযদখয ভদে মভর/ প্রমতিান /ংস্থায ব্রিীে জফাফ 

দ্রুত মফটিএভময  ননযীক্ষা নফবাযগ  টপ্রযণ কযদত 

দফ; 

২। ভম র/প্রমতিান / াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত 

াওায য ব্রিীদেয জফাফ (াংস্থায ভতাভত) 

দ্রুত ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ; 

 

১। ভম র প্রধান/     

প্রমতিান প্রধান 

 

 

 

২। াং্থায নমযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

 

২.২:  নত্র-ক্ষীয়  

নদ্ব-ক্ষীয় বায 

আযয়াজন ংক্রাে । 

নত্র-ক্ষীয়   নদ্ব-ক্ষীয় বায ভাধ্যযভ ননযীক্ষা আনি 

ননস্পনিয রযক্ষয  টপব্রুাযী ’১৬ ভাদ  টভাে  ৩০ আমিয 

উয কাম িত্র ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদ টপ্রযদনয নফলযয় প্রধান 

ননযীক্ষক গম তথ্য উস্থান কযযন তা নননরুিঃ 

(ক)নত্র-ক্ষীয় বািঃ 

যাংগাভাটি গটক্সটাইর নভযরয ৭ টি অনিভ আনি  এফং 

টাংগাইর কটন নভযরয ৭ টি অনিভ আনি   ম্বনরত 

কাম চত্র ংস্থায ত্র নং  ৮৮  ১১৪,তাং-মথাক্রযভ ০২/ 

০২/২০১৬  ২৪/০২/২০১৬ নর: এয ভাধ্যযভ    ভাগধ্যযভ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারযয়  গপ্রযণ কযা যয়যে। 

 (খ)নদ্ব-ক্ষীয় বািঃ 

(১)ভাগুযা  গটক্সটাইর নভযরয ১৬ টি াধাযন আনি 

ম্বনরত কাম চত্র  ংস্থায ত্র নং -৯৬,তাং-১০/০২/২০১৬ 

নর: এয ভাধ্যযভ  ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তগয গপ্রযণ কযা 

যয়যে। 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদযয  মত্র-যী /মি-

যী /বায কাম িত্র ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয / 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

মভর প্রধান/াংস্থায 

মনযীক্ষা মফবাগ। 

২.৩:যাজাী 

গজাযনয 

ংকরনভূক্ত 

আনিয অিগনত 

ংক্রাে। 
 

 

 

(চরভান ) 

 ১। এ ্যাংগদ  প্রধান ননযীক্ষক বায় জানান গম , যাজাী 

টজাদনয াংকরনভুক্ত আমি মনষ্পমিয রযক্ষয গত 

০৪/০৪/২০১০ মিিঃ তামযদখ অনুমিত মত্র-যী বা 

াংকরনভূক্ত আমিয অিগমত/ মনষ্পমি ত্র টপ্রযদণয জন্য 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তযদক াংস্থায ফ িদল  সূত্র নাং-১১৬ 

তাাং ০৪/০৩/২০১৫ মি: ভােদভ অফনত কযা য়।  উক্ত দত্রয 

গপ্রনক্ষযত ফানননজযক অনডট অনধদপ্তযযয ত্র সূত্র নাং-১০৬ , তাাং-

৩০/০৮/২০১৫ মি: এয ভােদভ জানাযনা য় গম, আযরার্নায় ৮ 

টি অনুযেযদয ভযধ্য ৬টি অনুগেযদ ননষ্পনিয সুানয কযা য় 

।  উক্ত সুানযযয গপ্রনক্ষযত ২ টি আনি (১৯৯৫-৯৬ অনু: 

৮.০০ (আংনক)   ২০০০-২০০১ অনু: ৫.০০) ননষ্পনিয  

অনুযভানদত য় ,মা  নএ কনভটি কর্তচক  ননষ্পনিয য জাযীত্র 

ইসুয কযা যফ। 

১। যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত আত্তময ফমলদ  

ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ 

কদয অিগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত দফ; 

 

 

(র্রভান) 

ংস্থায মনযীযা 

মফবাগ। 

অয াতা/২                                                                              

                                                                                    



                                                                          

 

                                                                                 াতা-২ 

আযরার্য নফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

পূফ ি পৃিায য  ২। প্রধান ননযীক্ষক বায় জানান, আযরানর্ত ৮ টি অনুযেযদয ভযধ্য  অফনষ্ট ৬ 

টি আনিয পূন: জফাফ গর্যয় নননফনন চত নভরমূয ১৭/০৯/২০১৫ নর তানযযখয 

ত্র নং ৪৫৯,৪৬০,৪৬১: এয ভাযধ্যযভ অনুযযাধ জনানযনা  যয়যে এফং 

০৭/১২/২০১৫ নর: তানযযখ ত্র সূত্র নং ৫৬০,৫৬১  ৫৬২ দ্বাযা তানগদ ত্র 

গদয়া যয়যে। 

ক্রিঃনং নভযরয নাভ  ার  অনুযেদ  

১। নদনাজপুয গটক্স: নভরস্ ১৯৯৫-৯৬ .অনু:৭.০০ (আংনক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬ ,অনু:৩.০০ 

৩। কুনড়িাভ গটক্স: নভরস্ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৪। ঐ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

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

৬। ঐ ১৯৮৩-৮৪,অনু:২.০০ 

 

৩। প্রধান ননযীক্ষক বায় অফনত কযযন গম, নএন্ডএনজ এয যত্রয গপ্রনক্ষযত  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারযয়য ত্র নং -৩৪, তাং২১/০১/২০১৬ নর: অনুমায়ী    

নএন্ডএনজয ংকরনভুক্ত অনাযরানর্ত আনিমূ ননষ্পনিয রযক্ষ (প্রযয়াজযন 

নত্র-ক্ষীয় বায ভাযধ্যযভ) প্রযয়াজনীয় কাম চক্রভ িন কযত: ফ চযল অফস্থা 

ননযীক্ষা অনধদপ্তযযক অফনত কযায নননভি প্রনতযফদন প্রনতভাযয ১৬ এফং 

যফতী ভাযয ০১ তানযযখয ভযধ্য ভন্ত্রণারযয়য অনডট অনধাখায় গপ্রযণ কযযত 

যফ। নতনন আয জানান, গত ০৯/০২/২০১৬ নর: তানযযখ অনুনিত ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারযয়য ভানক বায় এ নফলযয় ননযদ চনা যযয়যে। উক্ত ননযদ চনা অনুমায়ী 

ব্যফস্থা িযনয রযক্ষয ংনিষ্ট নভরগুযরাযক ননযদ চনা প্রদান কযা যয়যে।  

৪। প্রধান ননযীক্ষক বায় আয অফনত কযযন গম , ংকরনভুক্ত অননষ্পন্ন 

অনডট আনিয নফলযয় গৃীত ব্যফ স্থা  অিগনত প্রনত ভায ফস্ত্র   াট 

ভন্ত্রণারয়যক অফনত কযা য়।  

২। তানগদ ত্র গপ্রযণপূফ চক  ংনিষ্ট 

নভর যত জফাফ ংি কযয 

ভন্ত্রণারযয় গপ্রযণ কযযত যফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। নএন্ডএনজ  ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারযয়য ত্র নং -৩৪, 

তাং২১/০১/২০১৬ নর: অনুমায়ী   

ংকরনভুক্ত অনাযরানর্ত 

আনিমূ ননষ্প নিয রযক্ষ 

(প্রযয়াজযন নত্র -ক্ষীয় বা য 

ভাযধ্যযভ) প্রযয়াজনীয় ব্যফস্থা িন 

কযত:কাম চত্র  ননযীক্ষা অনধদপ্তয  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারযয় গপ্রযন কযযত 

যফ। 

৪। ংকরনভুক্ত অননষ্পন্ন অনডট 

আনিয নফলযয় অিগনত প্রনত ভায 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়যক অফনত 

কযযত যফ। 

ংস্থায মনযীযা 

মফবাগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংনিষ্ট নভর প্রধান 

ননফাী/ংস্থায 

মনযীযা মফবাগ। 

২.৪:অননষ্পন্ন অনডট 

আনিয ঠিক 

ংখ্যা/ গেনীনফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আনিয ংখ্যায 

গড়নভর ফানণনজযক 

অনডট অনধদপ্তযযয 

াযথ নভনরকযন। 

 অমনষ্পন্ন অমিে আমিয াংখ্যা , টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত আমিয 

াংখ্যায গড়মভর মভনরকযযণয নফলযয় প্রধান ননযীক্ষক জানান গম, নভরগুযরাযক 

ত্র গদয়া যয়যে এফং  ২৬/০১/২০১৫নর: তানযযখ নফটিএভন প্রধান কাম চারযয়  

নভর প্রধানযদয ননযয় অনুনিত বায় এ নফলযয় ব্যফস্থা িযনয জন্য অনুযযাধ 

কযা যয়যে। এভযয়  বানত  অনডট আনিয ঠিক ংখ্যা ননরুন  

নভনরকযযণয নফলযয় স্ংনিষ্ট  ফানণনজযক অনডট অনধদপ্ত গযয াযথ 

গমাগাযমাগপূফ চক নভনরকযণ কযয নফটিএভনযক জানাযনায জন্য নভর প্রধানযদয  

ননযদ চনা প্রদান কযযন। 

অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক 

াংখ্যা ও টেণীমফন্যা                 

( াধাযন ,অিীভ ও াংকরনভুক্ত )  

কদয ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদযয 

াযথ মাচাই/ মভ নরকযণ কদয  

ভন্ত্রণারদক জানাদত দফ; 

 

 

ংনিষ্ট নভর প্রধান 

ননফাী/ংস্থায 

মনযীযা মফবাগ। 

 

 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুনিভুত 

অনডট আনিয 

ংখ্যা  ননষ্পনি । 

প্রধান মনযীযক বা জানান টম টভাে ১৭,৮৯৫ টি আমিয ভদে,গপব্রুয়ানয’ 

১৬ ম িে ১৫,০৭৩ টি আমি মনষ্পমি দদে, অফমষ্ট আমি ২,৮ ২২ টি । 

গপব্রুয়ানয’ ২০১৬ ভাদ নতুন টকান আমি উত্থামত নন এফং ১০ টি াধাযন 

আমি মনষ্পমি দদে, মায াযাংদয মনন্মরুিঃ 

 (ক) ননস্পনিয নর্ত্রিঃ 

গত ভাদয টভাে আমি নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৩২ ০০ ২৮৩২ ১০ ২৮২২ 

(খ)  আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমিভ মিম ংকরনভুক্ত গভাট 

১৮৯০ ৯০০ ০০ ৩২ ২৮২২ 
 

১।  ংস্থায মাফ মফবাগ/মভর 

/প্রমতিান টথদক  ব্রডীট জফাফ 

াংি কদয াংস্থায ভেব্য 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ। 

২।  দ্ফম- ক্ষীয় ও মত্র- ক্ষীয় বা  

অনুিাদনয জন্য কাম িত্র প্রস্তুতপূফ িক 

ভন্ত্রণারদ টপ্রয গনয নফলযয় আয 

যর্ষ্ট টত দফ। 

 

নভর প্রধান/ ংস্থায 

ননযীক্ষা নফবাগ। 

২.৬:অননষ্পন্ন অনডট 

আনিয যে 

জনড়ত কভ চকতচা  

কভ চর্াযীযক 

নাক্তকযন প্রংযগ। 

প্রধান ননযীক্ষক জানান গম, নফগত ৯/২/২০১৬ নরিঃ  তানযযখ অনুনিত ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারযয়য বায় আযরার্য নফলযয় আাতত কামক্রচভ িন না কযায  নদ্ধাে 

গৃীত য় । বায কাম চনফফযণী এখন ায়া মামনন। কাম চনফফযণী ায়া 

াযযক্ষ নদ্ধাে অনুমায়ী কাম চক্রভ িন কযযত যফ। 

ভন্ত্রণারদয মদ্ধান্ত অনুমায়ী 

কাম চক্রভ িন কযযত  যফ। 
 

ননযীক্ষা নফবাগ। 

 

  

অয াতা/৩                                                                              

                                                                                    

                                                                          



 

                                                                                 াতা-৩ 

আযরার্য নফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

২.৭: নফনফধিঃ (১) প্রধান মনযীযক,বা জানান টম, ফ্টয়ায এয ভাধ্যযভ িাো-টফইজ 

প্রস্তুযতয নননভি কর্তচযক্ষয অনুযভাদযনয জন্য তাং-০৫/০১/২০১৬ নর: গনাট 

উস্থান কযা যয়যে । গনাযটয গপ্রনক্ষযত ংস্থায গর্য়াযম্যান ভযাদয় 

নফযজএভনয াযথ গমাগাযমাগ কযয পট্য়ায ততযী কযায নফলযয় 

গভৌনখকবাযফ  ননযদ চনা প্রদান কযযন । তদফ নফগত ৯/২/২০১৬ নরিঃ  তানযযখ 

অনুনিত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারযয়য বায় আযরার্য নফলযয়  নফযজএভন’য 

প্রনতনননধ বায় জানান  গম,পট্য়ায ততযী কযায নফলযয়  নফযজএভন এখন 

গকান ব্যফস্থা িন কদযমন। তাই ভন্ত্রণারযয় উক্ত বায বামত এটুআই এয 

াদথ টমাগাদমাগ কযায মনদদ িনা  প্রদান কদযন।  

প্রধান মনযীযক আযযা জানান , গত ০৫/০১/২০১৬  নর: এয ভাযধ্যযভ গপ্রনযত 

গনাট  মা অনুযভাদযনয প্রনক্রয়াধীন যযয়যে 
 

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

াইদে মন্নদফ কযায রযক্ষয বামত গুরুত্বাযযা কদযন এফং   যয়ফ াইট 

প্রনতননয়ত ারনাগাদ কযায জন্য ননযীক্ষা নফবাগ গথযক তথ্য যফযা কযায  

ননযদ চনা গদন। 
 

১। গর্য়াযম্যান ভযাদযয়য াযথ 

আযরার্না  ননযদ চ গভাতাযফক  

নাফ কভ চকতচা জনাফ ানপজুয 

যভান ফ্টয়ায ততযী কযায 

যফতী ব্যফস্থা িন কযগফন   

নফলযয়  ননযীক্ষা কভ চকতচা জনাফ 

ন্দী রানড়ী তথ্য যফযা 

কযযফন এফং অিগনত যফতী বা 

মূয ননয়নভত অফনত কযযফন । 
 

 

২। ভানক প্রনতযফদন  অমিে 

আমি াংক্রা ে তথ্যামদ ওদফ 

াইদে প্রনতননয়ত মন্নদফ কযদত 

দফ। 

ংস্থায ননযীক্ষা 

নফবাগ/নাফ নফবাগ 

। 
 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                    স্বা: 

 

                    (এভ.এ. ারাভ) 

              মযচারক (অথ ি ও মনযীক্ষা) 

                              ও 

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


