
                                        

                                         

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা। 

 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রান্ত  ২৪  তভ বায কাম যমফফযণী। 

 

          বামত                           : মিদগমিায টজনাদযর টভাোঃ ভাবুফ আদভদ জাকামযা, 

                                             ফীয প্রতীক, এনডিডি,এএপউডিউডি,ডএিডি, টোযম্যান। 
          বায তামযখ ও ভ           : ০২ টপব্রুাযী  ২০১৭, কার- ১১ ো। 

          বায স্থান                        : টফাি যকক্ষ , মফটিএভম, ঢাকা । 
 

১.০০।    বামত উমস্থত করদক  শুদবচ্ছা জামনদ বায কাম যক্রভ শুরু কদযন এফাং বা  মফস্তামযত উস্থাদনয জন্য  প্রধান মনযীক্ষক টক অনুদযাধ কদযন। 

বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযীক্ষক জনাফ টভা:টগারাভ  পার আদরােযসূেী অনুমাী  গত ০১ /০১/২০১৭ মি: তামযদখ অনুমিত বায কাম যমফফযণী াঠ কদযন। 

াঠাদন্ত টকান াংদাধন/ াংদমাজন না থাকা  কাম যমফফযণী ফ যম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা  (কভ যকতযাদদয ামজযা াংযুমি-১)। 
 

২.০০। অতয: মফগত বায মদ্ধান্ত ফাস্তফান অগ্রগমত ও অন্যান্য মফলদ  মনম্নরু আদরােনা ও মদ্ধান্ত গৃীত : 
 

আদরােয মফল আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফান 

২.১:াধাযণ /অমগ্রভ 

এয িিীে জফাফ 

প্রস্তুত ও ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদয/ 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ 

াংক্রান্ত। 

১। মফটিএভম প্রধান কাম যার ও উায মনন্ত্রনাধীন মভর/প্রমতিানমূদয 

মফযীদত নতুন উত্থামত াধাযণ/অমগ্রভ অনুদচ্ছদদয  িিীে জফাফ মনধ যামযত 

ভদয ভদে প্রদানপূফ যক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয জন্য বামত গুরুত্বাদযা 

কদযন।  

 মতমন বা িিীে জফাফ াংক্রান্ত টম মেত্র  উস্থান কদযন তা মনম্নরুোঃ 

(১)  প্রাপ্ত িিীে জফাফ : 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ নতুন 

উত্থামত 

মভর/প্রমতিান 

টথদক প্রাপ্ত 

আমি 

ধযন াংখ্যা 

১. ব েংগ ব েঃ - ১৬/০১/১৭ েগ্রিম ১ 

                                                                    টভাে- ১ 

(২) িিীে জফাফ ভন্ত্রণার/অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযনোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ টপ্রযণ আমি 

ধযন াংখ্যা 

১. প্রধান কায যায়    

(পুর্ যর বের) 

১৬/০১/১৭ াধারন ৪ 

                                                                   বমা - ৪ 

টপ্রযদণয প্রমক্রাধীনোঃ 

১. ব েংগ ব েঃ ১৬/০১/১৭ েগ্রিম ১ 

                                                                  মমোট- ১ 
 

১। ফামণমজযক অমিে অমধদপ্তদয উত্থামত  

আমি মনস্পমিয  রদক্ষয অমফরদে মভর/ 

প্রমতিান/াংস্থায িিীে জফাফ দ্রুত 

মফটিএভম’য  মনযীক্ষা  মফবাদগ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

 

 

২। মভর/প্রমতিান/ াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত 

াংগ্র কদয িিীদেয জফাফ (াংস্থায 

ভতাভত) দ্রুত ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত 

দফ। 

মভদরযপ্রধান 

মনফ যাীগন/ 

মাফ মফবাগ, 

মফটিএভম। 

 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

২.২:মত্র-ক্ষী ও 

মি-ক্ষী বায 

আদাজন াংক্রান্ত 

এ প্রাংদগ প্রধান মনযীক্ষক বা  টম তথ্য উস্থান কদযন তায মেত্র মনম্নরুোঃ 

 (ক) প্রাপ্ত কাম যত্র : 

ক্রোঃ

নাং 

মভদরয নাভ তামযখ আমিয  

ধযন াংখ্যা 

 - - - - 

(খ) কাম যত্র ভন্ত্রণার/অমিে অমধদপ্তদয  টপ্রযণোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ  প্রামপ্তয তামযখ আমি 

ধযন াংখ্যা 

 - - - - 

(গ) টপ্রযদণয প্রমক্রাধীনোঃ 

১. প্রধান কাম যার 28/১2/১৬ াধাযন 23 
 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদক্ষয  মত্র-ক্ষী  

বায কাম যত্র  ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদ  এফাং 

মি-ক্ষী বায কাম যত্র ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তদয  টপ্রযণ কযদত দফ। 

মভদরয প্রধান 

মনফ যাীগন/ 

মনযীক্ষামফবাগ। 
 

 

 

                                                                                                                                                     অয াতা/২ 

 

 

 



 

 

 

াতা/২ 

 

আদরােযমফল আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফান 

২.৩:যাজাী 

টজাদনয াংকরন 

ভূি আমিয 

অগ্রগমত াংক্রান্ত। 
 

১।  যাজাী টজাদনয াংকরনভুি ২টি  আমি মনষ্পমিয মফলদ  প্রধান 

মনযীক্ষক বা জানান টম ,  রােলাী বোর্নর  কুগ্রিিাম ব ক্স ােআ গ্রমর্র 

েংকনভুক্ত ২ টি েঅগ্রি  ত্র নেং-৭৫৫(২)  তােং-০৫/১২/১৬ এর মাধ্যর্ম 

মীমােংা করা র্য়র্ে। ে গ্রলষ্ট  ৬টি েঅগ্রি গ্রনষ্পগ্রির গ্র র্য়  ফামনমজযক 

অমিে অমধদপ্তয যাজাী এয াদথ টমাগাদমাগ অব্যফত যদদে।  

 

 

 

২। িংকরনভুক্ত অমনষ্পন্ন অমিে আমি মনস্পমিয  মফলদ মভরমুদয াদথ 

টমাগাদমাগ অব্যাত যদদে। 

 

 

১। যাজাী টজাদনয াংকরনভুি 

আমিয মফলদ ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ কদয 

অগ্রগমত ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত দফ; 

 

 

 

২।  াংকরনভুি অমনষ্পন্ন অমিে আমি 

মনস্পমিয  মফলদ অগ্রগমত মনমভত ফস্ত্র ও 

াে ভন্ত্রণারদক অফমত কযদত 

দফ।আমিয জফাফ/ পুনোঃজফাফ াংগ্রদয 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

২.৪:অমনষ্পন্ন 

অমিেআমিয 

ঠিক াংখ্যা/ 

টেনীমফণ্যা 

ওাংকরনভুি 

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 ও 

টেণীমফন্যা (াধাযন, অগ্রীভ ও 

াংকরনভুি) কদয ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদযয াদথ মাোই/ মভমরকযণ  

কযদত দফ; 

 

 

াংমিষ্ট মভদরয 

প্রধানমনফাী/ 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

২.৫: ক্রভপুমিভুত 

অমিে আমিয 

াংখ্যা ও মনষ্পমি। 

(১) প্রধান মনযীক্ষক  বা বমা  ১৭,৯৬৪ টি েঅগ্রির মর্ধ্য  োনুয়ারী ১৭ য যন্ত 

১৫,১২৪ টি েঅগ্রি গ্রনষ্পগ্রি র্য়র্ে, ে গ্রলষ্ট েঅগ্রির  েংখ্যা ২৮৪০ টি । 
োনুয়ারী -১৭ মার্   নতুন  ৫ েঅগ্রি টি উত্থাগ্রত র্য়র্ে এ েং ৫টি েঅগ্রি  

গ্রনষ্পগ্রি র্য়র্ে । 

(ক)  ক্রমপুগ্রিভুত েঅগ্রি ও গ্রনস্পগ্রির গ্রিত্রেঃ  

গত মার্র বমা  

েঅগ্রি 

নতুন 

প্রাপ্ত 

বমা  গ্রনষ্পগ্রি েগ্রনষ্পন্ন 

২৮৪০ ০৫ ২৮৪৫ ০৫ ২৮৪০ 

 

(খ) োনুয়ারী-১৭ মার্ গ্রনস্পগ্রিকৃত েঅগ্রির বেণীগ্র ন্যা(েেংক: ক্ষ  াকায়): 

 

েংস্থা/গ্রমর্র নাম াধারন েংকন বমা  েঅগ্রথ যক েংর্ে 

কুড়িগ্রোম মটেঃ ৩ ২ ৫ ১৩.৪২ 

                                            বমা : ৫ ১৩.৪২ 

(গ)জোনুয়োরী- ১৭ মা য যন্ত অমীমোাংড়িত  েঅগ্রির বেণীগ্র ন্যা: 

াধারন েগ্রিম গ্রিগ্র েংকনভুক্ত বমা  

১৯২৫ ৮৭৮ ০৭ ৩০ ২৮৪০ 

 

 

 

(১) াংস্থায মাফ মফবাগ/মভর /প্রমতিান 

টথদক িিীে জফাফ াংগ্র কদয াংস্থায 

ভন্তব্য ভন্ত্রণারদ টপ্রযণ কযদত দফ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মভদরয প্রধান মনফ যাী 

/ মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অয াতা/৩ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

াতা-৩ 

 

আদরােযমফল আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফান 

 

 

 

 

 

(ক)ডি-ক্ষীয় িবায 

কাম যত্র : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) ডত্র-ক্ষীয় িবায 

কাম যত্র: 

(ঘ) ফেয মবমিক  ক্রভপুমিভুত অমিে আমিয াংখ্যা ও মনষ্পমিয মেত্র 

(০১/০১/১৬ ইাং দত ০১/০১/১৭ম যন্ত): 

প্রাযমিক টজয নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি েগ্রনষ্পন্ন 

২৮৪০ ৬9 ২৯০9 ৬9 ২৮৪০ 

 
 

২। গ্রি-পক্ষীয় ভার মযোগোযযোগ অব্যোহত রযয়যে ।  জোনুযোরী-১৭ পয যন্ত ৫টি ড়মযর 

মমোট ১৪৩ টি আপড়ির গ্রি-পক্ষীয় িভোর কোয যপত্র বোড়িড়জিক অড়িট অড়িদপ্তযর 

মেরি করো হযয়যে যোর তোড়কো ড়িম্নরুপ: 
 

ক্রড়মক 

িাং 

ড়মযর িোম মেরযির তোড়রখ আপড়ির  িাংখ্যো 

১। মোগুরো মটক্সেঃ ৫/৪/২০১৬ ১৬ টি 

২। ড়িিরঞ্জি কটি ২/৫/২০১৬ ৩৫টি 

৩ আর আর মটক্সেঃ ৬/১২/২০১৬ ৪০ টি 

৪। ভোড়কো উযি ড়মি ৯/৮/২০১৬ ৩৬ টি 

৫। ক্ষীিোরোয়ি কটি ৮/১২/২০১৬ ১৬ টি 

মমোট : ১৪৩টি 

 

গ্রত্র-পক্ষীয় ভার মযোগোযযোগ অব্যোহত রযয়যে ।  জোনুযোরী-১৭ পয যন্ত ৭টি ড়মযর 

মমোট ১০৩ টি আপড়ির গ্রত্র-পক্ষীয় িভোর কোয যপত্র বস্ত্র ও পোট মন্ত্রিোযয় মেরি 

করো হযয়যে যোর তোড়কো ড়িম্নরুপ: 
 

ক্রড়মক 

িাং 

ড়মযর িোম মেরযির তোড়রখ আপড়ির  িাংখ্যো 

১। কুড়িগ্রোম মটক্স: ২৪/২/২০১৬ ৭টি 

২। মদোস্ত মটক্সেঃ ৭/৩/২০১৬ ১৯টি 

৩। ড়িিরঞ্জি কটি  ১২/৫/২০১৬ ১৫টি 

৪। হস্তোন্তড়রত মন্নু মটক্সেঃ১ও২ ৩০/৮/২০১৬ ১৮টি 

৫। হস্তোন্তড়রত ফোইি কটি ৩০/৮/২০১৬ ৭টি 

৬। হস্তোন্তড়রত অড়ম্পয়ো ২৫/৯/২০১৬ ২৬টি 

৭। হস্তোন্তড়রত মমঘিো মটক্স: ৩০/১১/২০১৬ ১১টি 

মমোট : ১০৩টি 

িব যযমোট  (ক ও খ) ২৪৬টি 

 
  

এেোিো ড়িিরঞ্জি কটি ড়মযর ১৫ টি অড়গ্রম আপড়ি ড়িষ্পড়ির যক্ষি ড়ত্র-পক্ষীয় 

িভো আগোমী ০৬/০২/১৭ ড়রেঃ তোড়রযখ িোয য আযে এবাং ৩৫ টি িোিোরি আপড়ি 

ড়িষ্পড়ির যক্ষি ড়ি-পক্ষীয় িভো গত ২৫/০১/১৭ ড়রেঃ তোড়রযখ িোয য ড়ে ড়কন্তু 

অড়িবোয য কোরযি িভো অনুড়িত হয়ড়ি। 

 

 

 

 

 

২। ভন্ত্রণারদয  অমিে বায মনদদ যনা 

অনুমাী মি-ক্ষী ও মত্র-ক্ষী বা  

অনুিাদনয জন্য কাম যত্র প্রস্তুতপূফ যক 

ভন্ত্রণারদ টপ্রযদনয  মফলদ আযও দেষ্ট 

দত দফ। 

 

 

 

 

 

 

মনযীক্ষা মফবাগ। 

২.৬: মফমফধোঃ 

 

 

১। প্রধান মনযীক্ষক  বা ফদরন টম, ফ্টওায  এয ভােদভ িাো-টফইজ প্রস্তুদতয 

কাজ প্রমক্রাধীন যদদে এফাং অমিে াংক্রান্ত বায টনাটি,কাম যমফফযণী ও ভামক 

প্রমতদফনমূ াংমিষ্ট ারনাগাদ কর তথ্যামদ মনমভত ওদফ-াইদে মন্নদফ 

কয । 
 

  এ ডফয়য়য় বামত ফ্টওায  এয ভােদভ িাো-টফইজ প্রস্তুদতয জন্য  

প্রদাজনী দদক্ষ গ্রদনয  ডনয়দ যনা প্রদান কয়যন। 
 

 

 পট্ওায এয ভােদভ িাো-টফইজ 

প্রস্তুদতয কাম যক্রভ গ্রন কযদত দফ। 
ভামক প্রমতদফদন ও অমিে আমি 

াংক্রান্ত তথ্যামদ  াংস্থায ওদফ  াইদে 

মন্নদফ কযদত দফ। 
 

 

টভাোঃ ামপজুয 

যভান, মাফ 

কভ যকতযা, মাফ 

মফবাগ। 
 

 

- 

অয াতা/৩ 

 

 

 

 

 



 

 

 

াতা - ৪ 

 

আদরােযমফল আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফান 

 ২। প্রধান মনযীক্ষক বাদক অফমত কদযন ,কড়মটি কর্তযক েিীত  জোনুয়োরী-১৭ 

মোযি গ্র টিএমগ্র  প্রধান কায যার্য়র   (৯+১৪) =২৩ টি  অগ্রি  েঅগ্রির খিিো  

কোয যপত্র  অিোইযি পোওয়ো ড়গযয়যে যো িাংযলোিিপুব যক মেরযির েড়ক্রয়োিীি 

রযয়যে। 

  আমি মনস্পমি ত্বযামিত কযায রদক্ষয 

গঠিত কমভটি ভাদ ফ যমনম্ন ২০ টি 

আমিয উয কাম যত্র/িিীে জফাফ 

প্রণন কযদফ। 

টভা: ভমউমিন উ-

প্রধান মাফ যক্ষক   

ও আফাক 

াংমিষ্ট কমভটি। 
৩।  প্রধান মনযীক্ষক বাদক অফমত কদযন টম, কমন েগ্রি  েঅগ্রি গ্রনর্য়  

গ্র টিএমগ্র প্রধান কায যার্য়র গ্রা  ও গ্রনরীক্ষা গ্র ভাগ, িালু গ্রম এ েং  েংগী ও 

নারায়নগি বোর্নর গ্রমমূর্র গ্রা  গ্র ভাগীয়  কম যকতযার্দর র্িতনতা বৃগ্রির 

র্ক্ষে একটি ওয়াকয করার কায যক্রম প্রগ্রক্রয়াধীন রর্য়র্ে।  এ ডফয়য়য় বামত 

দ্রুত একটি ওয়াকয করার গ্রনর্দ যলনা বদন। 

 কমন েগ্রি  েঅগ্রি গ্রনর্য়    

কম যকতযার্দর র্িতনতা বৃগ্রির র্ক্ষে 

একটি ওয়াকয  করর্ত র্ । 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

২.৭অবযন্তযীন 

মনযীক্ষা াংক্রান্তোঃ 

 ১।ডফটিএভডি প্রধান কাম যারয় ও এয ডনয়ন্ত্রনাধীন ডভরিমুয়েয অবযন্তযীন মনযীক্ষা 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায মফদ বা আদরােনা কযা  । প্রধান মনযীক্ষক বা 

জানান প্রধান কাম যার, োাংগাইর,আদভদ ফাওানী, মেিযিন ও কুমড়গ্রাভ 

টেক্সোইর মভদরয অবযন্তযীন মনযীক্ষা কাম যক্রভ ম যাক্রদভ  ম্পন্ন কযা দফ। 

 কর মভদরয  অবযন্তযীন মনযীক্ষা 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযদত দফ। 
মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

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

                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                               স্বাক্ষডযত-০৫/০২/২০১৭ডরিঃ 

                                                                                                 (মিদগমিায টজনাদযর ভাবুফ আদভদ জাকামযা) 

    ফীয প্রতীক, এনডিডি,এএপউডিউডি,ডএিডি            

                টোযম্যান, মফটিএভম 

                              ও  

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রান্ত কমভটি । 
           

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 


