
ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাযান ফাজায ,ঢাকা। 

 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত  ১৭তভ বায কাম িমফফযণী। 
 

            
          

          বামত                           : মফদেমিয়ায টজনাদযর টভাোঃ ফাদয়মজদ দযায়ায, টেয়াযম্যান।                            
          বায তামযখ  ভয়           : ৩০ জুন,কার-১১.০০ ো, 

          বায স্থান                        : টফাি ি কক্ষ,মফটিএভম,ঢাকা ।   
                          

          বামত উমস্থত করদক মফত্র যভজাদনয শুদবচ্ছা জামনদয় বায কাম িক্রভ শুরু কদযন  এফাং বায়  মফস্তামযত উস্থাদনয জন্য  

প্রধান মনযীক্ষক টক অনুদযাধ কদযন। বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযীক্ষক জনাফ টভা:  টগারাভ পয়ার আদরােযসূেী অনুমায়ী  গত 

৩১/০৫/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম িমফফযণী াঠ কদযন। াঠাদে  টকান াংদাধন / াংদমাজন না থাকায়  কাম িমফফযণী  

ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা য় (উমস্থত কভ িকতিাদদয তামরকা াংযুক্ত)। 
    

২। অতয: মফগত বায মদ্ধাে ফাস্তফায়ন অেগমত  অন্যান্য মফলটয়  মনম্নরু আদরােনা  মদ্ধাে গৃীত য়: 

আদরােয মফলয় আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ 

/অমেভএয ব্রিীে 

জফাফ প্রস্তুত  

ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদয/ভন্ত্রণার

টয় টপ্রযণ াংক্রাে । 

১। মফটিএভম প্রধান কাম িারয়  উায মনয়ন্ত্রনাধীন 

মভর/প্রমতিানমূদয মফযীদত  নতুন উত্থামত 

াধাযণ/অমেভ অনুদচ্ছদদয  ব্রিীে জফাফ মনধ িামযত ভদয়য 

ভদে প্রদানপূফ িক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয জন্য বামত 

গুরুত্বাদযা কদযন। প্রধান মনযীক্ষক  ফদরন টম, জুন-১৬ 

ভাদ সুন্দযফন টেক্সোইর  যাজাী টেক্সোইর মভদরয 

নতুন উত্থামত  াধাযন আমিয াংদামধত ১ভ ব্রিীে 

জফাফ ায়া মগদয়দে , মা ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদয 

টপ্রযদনয প্রমক্রয়াধীন যদয়দে। অেীভ আমিয উয 

মভরমূ টথদক টকান জফাফ/ভতাভত ায়া মায়মন মফধায় 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযন কযা মায়মন। 

 

 ২। প্রধান কাম িারদয়য ৭ টি অমেভ আমিয ব্রিীে জফাফ 

াংদাধনপুফ িক টপ্্্্রযদণয প্রমক্রয়াধীন যদয়দে।                    

 

১।  ফামণমজযক  অমিে  অমধদপ্তদয  উত্থামত আমি     

মনস্পমিয রদক্ষয  অমফরদে মভর/ প্রমতিান /াংস্থায  

ব্রিীে জফাফ দ্রুত মফটিএভময  মনযীক্ষা  মফবাদগ  

টপ্রযণ কযদত দফ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। ভম র/প্রমতিান / াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত াংে 

কদয ব্রিীদেয জফাফ (াংস্থায ভতাভত ) দ্রুত 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযণ কযদত দফ; 

 মভদরয প্রধান/     

প্রমতিান প্রধান/ 

াংমিষ্ট মফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম। 
 

২.২:  মত্র-ক্ষীয়  

মি-ক্ষীয় বায 

আদয়াজন াংক্রাে । 

(১) প্রধান মনযীক্ষক  বায় জানান, মদনাজপুয টেক্সোইর 

মভদরয ৬ টি অমেভ আমিয উয মত্র-ক্ষীয় বা কযায 

রদক্ষয পুনযায় তামযখ মনধ িাযদনয মফলয়টি প্রমক্রয়াধীন আদে। 
 

(২)  আয ,আয টেক্সোইর মভদরয ২০ টি এফাং কুমিোভ 

টেক্সোইর মভদরয ২০ টি াধাযন আমি েমরত মি-ক্ষীয় 

বায  কাম িত্র  মথাক্রদভ মফটিএভময ত্র নাং -২৫৮,তাাং-

১২/০৬/২০১৬ এফাং ত্র নাং-২৭৯, তাাং-২৮/০৬/২০১৬ িাযা 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দয়দে। 

(১) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদক্ষয  মত্র-

ক্ষীয় বায কাম িত্র  ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারদয় 

টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

(২) অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয জন্য   ফস্ত্র  

াে ভন্ত্রণারদয়য মনদদ িনা টভাতাদফক প্রমত ভাদ 

দুটি বা কযায রদক্ষয মি-ক্ষীয় বায কাম িত্র 

ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয  টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

মভদরয  প্রধান/ 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম। 

 
 

                                                                                                                                              অয াতা-২ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



াতা-২ 

আদরােয মফলয় আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.৩:যাজাী 

টজাদনয 

াংকরনভূক্ত 

আমিয অেগমত 

াংক্রাে। 
 

 

 

 

১।  যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত ৮  টি আমি মনষ্পমিয  মফলদয়  

প্রধান মনযীক্ষক বায় জানান টম , আদরামেত ৮ টি অনুদচ্ছদদয ভদে 

২টি মনস্পমিয প্রমক্রয়াধীন আদে ভদভ ি মনযীক্ষা অমধদপ্তয থদক 

৩০/৮/২০১৫মিোঃ তামযদখয ত্র নাং ১০৬ /১ ভােদভ জানাদনা য় । 

অফমষ্ট ৬ টি আমিয পূন: জফাফ টেদয় মনম্নফমন িত মভরমূদ ফ িদল 

১৭/১/২০১৬ তামযদখয ত্র নাং ১০৯ এয ভাদেদভ িাযা তামগদ ত্র টদয়া 

দয়দে।  

ক্রোঃ

নাং 

মভদরয নাভ  ার  অনুদচ্ছদ  

১। মদনাজপুয টেক্স: মভরস্  ১৯৯৫-৯৬.অনু:৭.০০ (আাংমক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬,অনু:৩.০০ 

৩। কুমিোভ 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 

 এ টপ্রমক্ষদত মদনাজপুয টেক্সোইর মভর টথদক জফাফ ায়া মায় ,মা 

মফটিএভম’য ত্র নাং ১৮১ তামযখ ১১/৪/২০১৬ এয ভােদভ ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযণ কযা দয়দে । 

 

২। টদাস্ত টেক্সোইর মভদরয ২ টি াংকরনভুক্ত আমি মফটিএভময ত্র 

নাং-২৭১, তাাং-২২/০৬/২০১৬ মিোঃ এয ভােদভ ফস্ত্র  াে ভন্ত্রনারদয় 

টপ্রযণ কযা দয়দে । এোিা টফাংগর টেক্সোইর মভদরয ২ টি 

াংকরনভুক্ত আমিয জফাফ ায়া মগদয়দে মা টপ্্্্রযদণয প্রমক্রয়াধীন 

যদয়দে।                   

 

 ৩। প্রধান মনযীক্ষক বায় আয অফমত কদযন টম , াংকরনভুক্ত 

আমিমূ মনস্পমিয  মফলদয় ব্রিীে পুন:জফাফ প্রদাদনয জন্য াংমিষ্ট  

মভদর তামগদ টদয়া অব্যাত যদয়দে। জফাফ ায়া টগদর ভন্ত্রনারদয়য 

ভােদভ ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দফ। 

 

১। যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত 

আমিয মফলদয় ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ কদয 

অেগমত ভন্ত্রণারয়দক অফমত কযদত 

দফ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২।  াংকরনভুক্ত অমনষ্পন্ন অমিে 

আমি মনস্পমিয  মফলদয় অেগমত 

প্রমত ভাদ ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয়দক 

অফমত কযদত দফ। 

 

 

 

৩।আমিয জফাফ অমফরদে াংেদয 

মথামথ ব্যফস্থা েন কযদত দফ। 

 মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম।  
 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম। 

২.৪:অমনষ্পন্ন অমিে 

আমিয ঠিক 

াংখ্যা/ টেনীমফণ্যা 

 াংকরনভুক্ত 

আমিয াংখ্যায 

গিমভর ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদযয 

াদথ মভমরকযণ।  

আমিয াংখ্যায গিমভর মভমরকযদণয মফলদয় প্রধান মনযীক্ষক জানান টম, 

আমিয াংখ্যা অমিে অমধদপ্তদযয াদথ আাতত টকান গিমভর মযরমক্ষত 

দচ্ছ না। তদফ টকান মভদর গিমভর থাকদর তা জানাদনায জন্য মভরগুদরাদক 

ত্র টদয়া দয়দে ।  

অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক 

াংখ্যা  টেণীমফন্যা (াধাযন ,অেীভ 

 াংকরনভুক্ত )  কদয ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদযয াদথ মাোই/ 

মভমরকযণ কযদত দফ; 

 

 

াংমিষ্ট মভদরয 

প্রধান মনফাী/ 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম। 
 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুমিভুত 

অমিে আমিয 

াংখ্যা  মনষ্পমি । 

প্রধান মনযীক্ষক বায় জানান টম টভাে ১৭,৯৫৯ টি আমিয ভদে, জুন- ১৬ 

ম িে ১৫,০৮৬ টি আমি মনষ্পমি দয়দে, অফমষ্ট আমিয াংখ্যা  ২৮৭৩ 

টি।  জুন-১৬ ভাদ কাদদমযয়া টেক্সোইর মভদরয ১ টি অমেভ আমি 

মনষ্পমি দয়দে। আদরােয ভাদ নতুন টকান আমি উত্থামত য়মন।   

 (ক) মনস্পমিয মেত্রোঃ 

গত ভাদয টভাে আমি নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৭৪ ০০ ২৮৭৪ ০১ ২৮৭৩ 
 

(খ)  আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমেভ মিম াংকরনভুক্ত টভাে 

১৯৩৭ ৮৯৭ ০৭ ৩২ ২৮৭৩ 
 

১। াংস্থায মাফ মফবাগ/মভর 

/প্রমতিান টথদক ব্রিীে জফাফ াংে 

কদয াংস্থায ভেব্য ভন্ত্রণারদয় 

টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

২।  দ্ফম-ক্ষীয়  মত্র-ক্ষীয় বা  

অনুিাদনয জন্য কাম িত্র প্রস্তুতপূফ িক 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযদনয  মফলদয় আয 

দেষ্ট দত দফ। 

 

মভদরয প্রধান মনফ িাী 

/ মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম ।  
 

 

 

 

                                                                                                                                               অয াতা-৩ 



 
 
 

 

াতা-৩ 

আদরােয মফলয় আদরােনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.৬: মফমফধোঃ (১) প্রধান মনযীক্ষক  বায় জানান টম, ফ্টয়ায  এয ভােদভ িাো-টফইজ 

প্রস্তুদতয মফলয়টি  প্রমক্রয়াধীন যদয়দে  

 

 

 

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

াইদে মন্নদফ কযায রদক্ষয বামত গুরুত্বাদযা কদযন  এফাং   দয়ফ 

াইে প্রমতমনয়ত ারনাগাদ কযায জন্য মনযীক্ষা মফবাগ টথদক তথ্য যফযা 

কযায  মনদদ িনা টদন। 
 
 

(৩) মফগত বায মদ্ধাে অনুমায়ী  মফটিএভময মফমক্রত , েমভক/ভামরকদদয 

মনকে স্তােমযত মভরমূ  ফস্ত্রম্ভাদয অভীভাাংমত আমিমূদয উয 

মফস্তামযত প্রমতদফদন প্রনয়ণ প্রমক্রয়াধীণ আদে। আগাভী বায় উস্থান কযা 

দফ।  এ মফলদয়  টেয়াযম্যান মভরগুদরায মনযীক্ষা আমি াংক্রাে  াংমিষ্ট 

নমথত্র টকাথায় মক অফস্থায় আদে জানদত োন এফাং আমিমূ মনস্পমিয 

মফলদয় মক মক জরুযী ব্যফস্থা েন কযা মায় তা মনযদনয জন্য ক্রা টপ্রাগাভ 

মদদফ মভরমবমিক কামক্রভ েদনয জন্য মভদরয প্রধান মনফ িাী  াংমিি 

কভ িকতিাদদয াদথ ভতমফমনভয়  আদরােনা কযায জন্য যফতী বামূদ 

উমস্থত যাখায জন্য মনদদ িনা প্রদান কদযন। এ রদক্ষ আগাভী বায়  োংগী  

নাযায়নগি টজাদনয মভরসূদয প্রধান মনফ িাী  াংমিি কভ িকতিাদদয  

উমস্থত থাকায মনদদ ি প্রদান কদযন। এ োিা মফমক্রত , েমভক-

কভ িোযীদদয মনকে স্তােমযত মভরমূ  ফস্ত্রম্ভাদযয অভীভাাংমত 

আমিমূ ভীভাাংায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ভতাভত প্রদাদনয জন্য  মনযীক্ষা 

মফবাদগয কভ িকতিাদদয কভ িফন্টন কযা এফাং  এ মফলদয় যফতী বায় মনযীক্ষা 

 মাফ মফবাদগয াংমিষ্ট কভ িকতিাদদয উমস্তত টথদক ভতাভত প্রদাদনয 

মনদদ িনা প্রদান কদযন। এোিা মফমক্রত মভরমূদয মনযীক্ষা আমি মনষ্পমিয 

মফলদয় অন্যান্য াংস্থায় মক মক ব্যফস্থা েন কদযদে  ট মফলদয় তথ্য াংে 

কদয যফতী বায় উস্থান কযায জন্য মনদদ িনা প্রদান কদযন। 
 

১।  পট্য়ায এয ভােদভ 

িাো-টফইজ প্রস্তুদতয  

কাম িক্রভ েন কযদত দফ। 
 

২। ভামক প্রমতদফদন  

অমিে আমি াংক্রাে 

তথ্যামদ াংস্থায দয়ফাইদে 

প্রমতমনয়ত মন্নদফ কযদত 

দফ। 

 

৩। (ক) মফমক্রত , েমভক-

কভ িোযীদদয মনকে 

স্তােমযত মভরমূ  

ফস্ত্রম্ভাদযয অভীভাাংমত 

আমিমূ ভীভাাংায 

রদক্ষয ভতাভত প্রদাদনয জন্য 

মনযীক্ষা মফবাদগয 

কভ িকতিাদদয ভদে কভ ি ফন্টন 

কযা এফাং  এ মফলদয় যফতী 

বায় াংমিষ্ট কভ িকতিাদদয 

উমস্থত টথদক ভতাভত 

প্রদান কযদত দফ।  
(খ)েমভক-কভ িোযীদদয 

মনকে স্তােমযত  োংগী  

নাযায়নগি টজাদনয  

মভরমুদয মনযীক্ষা 

আমিয মফলদয় তথ্য 

উস্থাদনয জন্য মভর প্রধান 

 াংমিষ্ট কভ িকতিাদদয 

যফতী বায় উমস্থত 

থাকদত দফ। 
(গ) মফমক্রত মভরমূদয 

মনযীক্ষা আমি মনষ্পমিয 

মফলদয় অন্যান্য াংস্থায় মক 

মক ব্যফস্থা েন কদযদে  ট 

মফলদয় তথ্য াংে কদয 

যফতী বায় উস্থান 

কযদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম/টভাোঃ 

ামপজুয যভান, 

মাফ কভ িকতিা । 
 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ, 

মফটিএভম 

 

 

 

 

 

 

 

 ৩।     অতয:বায় আয টকান আদরােযসূেী না থাকায় বামত করদক মফত্র ঈদুর মপতদযয অমেভ  শুদবচ্ছা   জামনদয়  বায ভামপ্ত টঘালনা 

কদযন। 

                                                                                                               

                স্বাক্ষযীত-৩০/০৬/১৬ 

(মব্রদগমিয়ায টজনাদযর টভাোঃ ফাদয়মজদ দযায়ায) 

                       টেয়াযম্যান 

                               

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 

 



 

 

 

 

 

 


