
 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা। 

 

    অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি ম্পমকিত ১২তভ বায কাম িমফফযণী। 
 

          

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

          বায তামযখ ও ভ           : ০১ ফপব্রুয়ারয ২০১৬ ররিঃ, কার ১১.০০ ো। 

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

            

               বামত উমস্থত করদক  স্বাগত জামনদ বায কাম িক্রভ শুরু কদযন। বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযী ক্ষক জনাফ টভা:  ফগারাভ 

পয়ার আদরাচযসূচী অনুমাী  গত ০ ৩/০১/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম িমফফযণী াঠ কদযন। াঠাফে টকানরূ াংদাধন/ ংযমাজন না 

থাকা  কাম িমফফযণী ফ িম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

    

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

আযরাচ্য রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

২.১:াধাযণ 

/অরিভ এয 

ব্রডীট জফাফ 

প্রস্তুত  

ফারণরজযক 

অরডট 

অরধদপ্তযয 

ফপ্রযণ ং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 বাদক জানান, 

জানুয়াযী ১৬’ ভাদ আরভন ফটক্সটাইর রভরস্ রর: ২ এয ২ টি অরিভ 

আরিয ব্রডীট  জফাফ ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযা  ফয়যে। আয 

ফপ্রযযনয রফলয়টি প্ররক্রয়াধীন আযে। 

 

১। ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তয  দত  উত্থামত নতুন   

আমিমূ রনস্পরিয রযক্ষয  মনমদ িষ্ট তামযদখয ভদে 

মভর/ প্রমতিান/ ংস্থায ব্রিীে জফাফ দ্রুত 

মফটিএভময  রনযীক্ষা রফবাযগ  টপ্রযণ কযদত দফ; 

২। মভর/প্রমতিান দত প্রাপ্ত ব্রিীদেয জফাফ (াংস্থায 

ভতাভত) অনমতমফরদে ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ; 

৩। প্রধান কাম িারদয আমিমূদয ব্রিীে জফাফ  

ভন্ত্রনারযয় টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

১। মভরপ্রধান/     

প্রমতিান প্রধান 

 

 

 

২। াংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

৩। াংস্থায মাফ / 

রনযীক্ষা রফবাগ। 

২.২: রি-ক্ষীয় 

 রি-ক্ষীয় 

বায আযয়াজন 

ংক্রাে । 

 (ক) প্রধান মনযীক্ষক  বা জানান টম, গত ০৯/০১/২০১৬ রর: 

তারযযে আয আয  ফটক্সটাইর  রভযরয ১৫ টি অরিভ অনুযেদ রনযয় 

রি-ক্ষীয় বা অনুরিত য়। বায় ৪ টি আরি রনষ্পরি য সুারয 

কযা য়। সুারযকৃত ৪ টি অনুযেযদয ফভাট আরথ িক ংযেল ১১.৩২ 

রক্ষ টাকা।  

(ে)  ২৫/০১/২০১৬ রর: তারযযে রফটিএভর প্রধান কাম িারযয়য ২০ টি 

াধাযন অনুযেদ রন ফয় রি -ক্ষীয় বা অনুরিত য়। বায় ১৩ টি 

আরি রনষ্পরিয সুারয কযা য়।  সুারযকৃত ১৩ টি অনুযেযদয 

ফভাট  আরথ িক ংযেল ১৬১.৯৫ রক্ষ টাকা। 

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 

ফজাযনয 

ংকরনভূক্ত 

আরিয 

অিগরত 

ংক্রাে। 

১।  যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত আমি মনষ্পমিয রযক্ষয 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  

অফরত কযা য়।উক্ত দিয ফপ্ররক্ষযত ফারনরজযক অরডট অরধদপ্তযযয 

ি সূি নাং-১০৬, তাাং-৩০ /০৮/২০১৫ মি: এয ভােদভ জানাযনা য় 

ফম, আযরাচ্নায় ৮ টি অনুযেযদয ভযে ৬টি অনুযেযদয রনষ্পরিয 

সুারয কযা য়। উক্ত ৬টি আরিয ভযে  ২ টি আরি ১৯৯৫-৯৬ 

অনু: ৮.০০(আংরক)   ২০০০-২০০১ অনু: ৫.০০ আরিিয় 

রনষ্পরিয সুারয অনুযভারদত য় । রএ করভটি কর্তিক আরি 

রনষ্পরিয য জাযীি ইসুয কযা যফ। 

১। যাজাী টজাদনয াংকরনভুক্ত আমিয মফলদ 

ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয, ঢাকা এয াদথ 

টমাগাদমাগ কদয অিগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত 

দফ; 

 

 

 

ংস্থায মনযীক্ষা 

মফবাগ। 

 

অয াতা/২                                                                              

                                                                                    

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 =২= 

  

আযরাচ্য রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

২.৩ প্রধান রনযীক্ষক বায় জানান, আযরারচ্ত ৮ টি অনুযেযদয ভযে ২ 

টি রনষ্পরিয সুারয অনুযভারদত য়া য় অফরষ্ট ৬ টি আরিয 

পূন: জফাফ ফচ্যয় রননফরন িত রভরমূয  মথাক্রযভ সূি নং -

৪৫৯,৪৬০,৪৬১ তাং-১৭/০৯/২০১৫ রর: এয ভাযেযভ ি ফপ্রযন কযা 

যয়যে। রনযন রফস্তারযত ফন িনা কযা যরা: 

রভযরয 

নাভ 

ংকরন ার 

 অনুযেদ নং 

আরিয রফফযন 

রদনাজপুয 

ফটক্স: 

রভরস্ 

১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৭.০০ 

(আংরক) 

সুতা  উৎাদযন ীভারতরযক্ত  

ফরজিত তুরা অচ্যয় আরথ িক 

ক্ষরত। 

ঐ ১৯৯৫-৯৬ 

অনু:৩.০০ 

ফাফরযকয ফলায দয অযক্ষা 

কভ দাযভ ফরজিত তুরা রফক্রয় 

কযায় রভযরয আরথ িক ক্ষরত। 

কুরিিাভ 

ফটক্স: 

রভরস্ 

২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

রনধ িারযত ফাা থাকা যত্ব 

ফাা বািা িন কযায় 

প্ররতিাযনয ক্ষরত। 

ঐ ২০০০-০১ 

অনু:৪.০০ 

প্রধান রনফ িাীয জন্য ফাংযরাযত 

ফফাকাযী কভ িকতিাগযনয 

রনকট ফাাবািা ফাফদ 

নাভভাি াযয ফাা বািা 

কতিন কযায় ক্ষরত। 

যাজাী 

ফটক্স:রভর

স্ 

১৯৭৭-৭৮ 

অনু:৬৭.০০ 

কাযোনা বফন রনভ িান 

রফররিত য়ায় রভযরয 

ক্ষরত। 

ঐ ১৯৮৩-৮৪ 

অনু:২৮.০০ 

সুতা উৎাদযন ীভারতরযক্ত 

কাঁচ্াতুরা অচ্য় য়ায় 

ক্ষরত। 

ংরেষ্ট রভর যত জফাফ না ায়ায় গত  ০৭/১২/২০১৫ রর: 

তারযযে ি সূি নং ৫৬০,৫৬১  ৫৬২ িাযা তারগদ ি ফদয়া 

যয়যে। বারত পূনযায় ি ফমাগাযমাগ অব্যাত যাোয 

রনযদ িনা ফদন। 
 

২। তারগদ ি ফপ্রযণপূফ িক  ংরেষ্ট রভর যত 

জফাফ ংি কযয ভন্ত্রণারযয় ফপ্রযণ কযযত যফ। 

 

 

 

ংস্থায রনযীক্ষা 

রফবাগ। 

২.৪:অরনষ্পন্ন অরডট 

আরিয ঠিক 

ংখ্যা/ ফেনীরফণ্যা 

 ংকরনভুক্ত 

আরিয ংখ্যায 

গিরভর ফারণরজযক 

অরডট অরধদপ্তযযয 

াযথ রভররকযন। 

 অমনষ্পন্ন অমিে আমিয াংখ্যা , টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত 

আমিয াংখ্যায গড়মভর মভ ররকযযণয রফলযয় আযরাচ্নাকাযর 

প্রধান রনযীক্ষক জানান ফম, গত ২৬/০১/২০১৫রর: তারযযে রফটিএভর 

প্রধান কাম িারযয়  রভর প্রধানযদয রনযয় অনুরিত বায় অরডট আরি 

ম্পযকি রফস্তারযত আযরাচ্না য় । বারত অরডট আরিয ঠিক 

ংখ্যা রনরুন  রভরর কযযণয রফলযয় স্ংরেষ্ট  ফারনরজযক অরডট 

অরধদপ্তযযয াযথ ফমাগাযমাগপূফ িক রভররকযন কযয রফটিএভরযক 

জানাযনায জন্য রভর প্রধানযদয  রনযদ িনা প্রদান কফযন। 

(১) অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক াংখ্যা ও 

টেণীমফন্যা এফাং াংকরনভুক্ত আমিয াংখ্যা 

ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদযয াযথ মাচাই/ 

মভররকযণ কদয  ভন্ত্রণারদক জানাদত দফ; 

 

(২) ি টমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ 

/অমিে টিভ। 

 

 

 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুরিভুত 

অরডট আরিয 

ংখ্যা  রনষ্পরি। 

প্রধান মনযীক্ষক  বা জানান টম,  জানুয়ারয’ ১ ৬ ম ি ন্ত টভাে 

১৭,৮৯৫ টি আমিয ভদে ১৫,০ ৬৩ টি আমি মনষ্পমি দদে। 

অফমষ্ট ২,৮ ৩২ টি আমি অমনষ্পন্ন অফস্থা আদে। আদরাচয 

জানুয়ারয’ ২০১৬ ভাদ ৮ টি আমি মনষ্পমি দদে।  

জানুয়ারয/১৫ ভা যত জানুয়ারয/১৬ ভা ম িে (২৮৮৫-২৮৩২)= 

৫৩ টি আরি রনষ্পরি যয়যে। জানুয়াযী’ ১ ৬ ভাদ নতুন টকান 

আমি উত্থামত রন। 

১।  ংস্থায মাফ মফবাগ/মভর/প্রমতিান টথদক  

ব্রডীট জফাফ াংি কদয াংস্থায ভেব্য 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ। 

 

রভর প্রধান/ ংস্থায 

রনযীক্ষা রফবাগ। 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       অয াতা/৩ 

            

                                                                          

                                                                                   

                                                                                 

 

 

 



                                                                                  =৩=                                

আযরাচ্য রফলয় আদরাচনা মদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

 ২.৪ প্রধান রনযীক্ষক বায় আযযা জানান, ি নং-৭১, তাং-২৫/০১/২০১৬ 

রর: এ  কুরিিাভ ফটক্সটাইর রভযরয ০৯ টি অরিভ আরি িররত 

কাম িি ভন্ত্র ণারযয় ফপ্রযণ কযা যয়যে। এোিা  টাংগাইর  কটন, 

যাংগাভাটি ফটক্সটাইর এফং ভাগুযা ফটক্সটাইর রভযরয ফপ্ররযত কাম িি 

ংযাধযনয জন্য পূনযায় রভযর ফপ্রযণ কযা যয়যে। 

জানুয়ারয -১৬ ভাদ অমনষ্পন্ন অমিে  আমিয াংখ্যা:- 

গত ভাদয 

টভাে আমি 

নতুন 

প্রাপ্ত 

টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৪০ ০০ ২৮৪০ ৮ ২৮৩২ 

 জানুয়াযী -১৬ ভাদ আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমিভ মিম ংকরনভুক্ত ফভাট 

১৯০০ ৯০০ ০০ ৩২ ২৮৩২ 
 

২।  মি- ক্ষীয় ও মি- ক্ষীয় বা  অনুিাদনয 

জন্য কাম িি প্র স্তুতপূফ িক ভন্ত্রণারদ টপ্রয ফনয 

রফলযয় আয যচ্ষ্ট টত দফ। 

 

রভর প্রধান/ ংস্থায 

রনযীক্ষা রফবাগ। 

২.৬: অরনষ্পন্ন 

অরডট আরিযযে 

জরিত কভ িকতিা  

কভ িচ্াযীযক 

নাক্তকযন প্রংযগ। 

প্রধান রনযীক্ষক জানান ফম, জানুয়ারয ১৬’ ভায ২০০৬ যত ২০০৯ 

ার ম িে ফভাট ১১ টি আরি যীক্ষা -রনযীক্ষা কযয ২ টি আরিযত 

ব্যরক্তগতবাযফ জরিত কভ িকতিা  কভ িচ্াযীযদয নাক্ত কযা  য় মা  

রননরুিঃ 

১। ২০০৬-০৮ অনু: ১.০০ (অরিভ): ৩.৯২ রক্ষ টাকা, ম্পৃক্ত ১ জন। 

২।২০০৬-০৮অনু: ৬.০০ (াধাযন) ৩.৬৫ রক্ষ টাকা ম্পৃক্ত ১৮ জন। 

 রডযিয ১৫’ ভা যত  জানুয়ারয ২০১৬ ভা ম িে ফভাট ৫৭ টি 

আরি যীক্ষা কযা যয়যে। 

১। অরনস্পন্ন অরডট আরিয াযথ 

জরিত/দায়ী কভ িকতিা/কভ িচ্াযীযদযযক নাক্ত- 

কযযণয  ব্যফন্থা অব্যাত যােযত যফ। 

 

রনযীক্ষা রফবাগ। 

২.৭: রফরফধ (১) প্রধান মনযীক্ষ ক,বা জানান টম, ফ্টয়ায এয ভােযভ িাো-

টফইজ প্রস্তুযতয রনরভি কর্তিযক্ষয অনুযভাদযনয জন্য ফনাট তাং-

০৫/০১/২০১৬ রর: উস্থান কযা যয়যে। ফনাযটয ফপ্ররক্ষযত ংস্থায 

ফচ্য়াযম্যান ভযাদয় রফযজএভরয াযথ ফমাগাযমাগ কযয পট্য়ায 

ততযী কযায রফলযয় ফভৌরেকবাযফ  রনযদ িনা প্রদান কযযন। 

রফযজএভরয াযথ  ফমাগাযমাগ অব্যাত যযয়যে। 

(২) অমিে আমি াংক্রা ে তথ্যামদ কদরয অফগমতয জন্য াংস্থায 

ওদফ াইদে মন্নদফ কযায রযক্ষয বামত গুরুত্বাযযা কদযন এফং   

যয়ফ াইট প্ররতরনয়ত ারনাগাদ কযায জন্য রনযীক্ষা রফবাগ ফথযক 

তথ্য যফযা কযায  রনযদ িনা ফদন। 

(৩) প্রধান রনযীক্ষক বায়  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারযয়য ২৮/০১/২০১৬ রর: 

তারযযেয ি নং ৫২ বায় যি শুনান। উক্ত যি রফটিএভর  এয 

আতাধীন রভর/প্ররতিাযনয  রএ পাভ ি কর্তিক ২০১৩-১৪ এফং ২০১৪-

১৫ অথ ি ফৎযযয ফারল িক রনযীরক্ষত চুিাে রাফ প্ররতযফদযনয কর 

ভন্ত্রণারযয় ফপ্রযযনয রনযদ িনা যযয়যে। 

বারত যিয রনযদ িনা অনুমায়ী তথ্যারদ ভন্ত্রণারযয় ফপ্রযযণয 

রনযদ িনা প্রদান কযযন। 

১। রফযজএভরয াযথ ফমাগাযমাগ কযয          

ফ্টয়ায এয ভােযভ িাো-টফইজ প্রস্তুত  

কযায রফলযয় রাফ কভ িকতিা জনাফ ারপজুয 

যভান মথামথ ব্যফস্থ িন কযফফন  অরডট 

রফবাযগয তথ্যারদ রনযীক্ষা কভ িকতিা জনাফ 

ন্দী রারিী যফযা কযযফন। 

২।  ভারক প্ররতযফদন  অমিে আমি 

াংক্রাে তথ্যামদ ওদফ াইদে  প্ররতরনয়ত 

মন্নদফ কযদত দফ। 

 

৩। রফটিএভর প্রধান কাম িারযয়য ২০১৩-১৪ 

াযরয ফারল িক রনযীরক্ষত চুিাে রাফ 

প্ররতযফদযনয কর ভন্ত্রণারযয় ফপ্রযন কযযত 

যফ। 

ংস্থায রনযীক্ষা 

রফবাগ/রাফ 

রফবাগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাফ রফবাগ 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                               
                  ¯̂v¶wiZ 

                     

                   (এভ.এ. ারাভ) 

              মযচারক(অথ ি ও মনযীক্ষা) 

                              ও  

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রাে কমভটি 

                     মফটিএভম, ঢাকা। 

 


