
বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস্ করদ াদরশন। 

 

স্বাধীনতাপূব ব ইম আইমিমি’র স্থদল স্বাধীনতা  রবতী ১৯৭২ িাদলর ২৬ িার্ ব The Bangladesh Industrial 

Enterprises (Nationalization ) Order No 27 of 1972 এর িাধ্যদি বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস্ 

করদ বাদরশন (মবটিএিমি) প্রমতষ্ঠা করা হয়। ১৯৭২ িাদলর ১লা জুলাই হদত ৭৪ টি মিল মনদয় মবটিএিমি’র যাত্রা শুরু হয়। 

 রবতীদত আরও ১২টি মিল প্রমতষ্ঠার ফদল মবটিএিমি মনয়ন্ত্রণাধীন িব বদিাে মিল িাংখ্যা োড়ায় ৮৬টি। বতবিাদন ৮৬টি মিদলর 

িাংমি   মরমর্মত মনদে টেয়া হলঃ 

ক্রমিক নাং মিদলর টেনী মিদলর িাংখ্যা 

ক মবটিএিমি মনয়মন্ত্রত 25 

খ েমিক-কি বর্ারীদের িামলকানায় হস্তান্তমরত ০৯ 

গ ের দত্রর িাধ্যদি মবমক্রত 12 

ঘ িাদবক িামলকদের মনকে হস্তান্তমরত ৩০ 

ঙ মলকুইদিশন টিদলর িাধ্যদি মবমক্রত/ টিদলর মনকে ন্যাস্ত ০৭ 

র্ বাস্তব িম্পে মবহীন নাি িব বস্ব মিল ০৩ 

টিাে ৮৬ 

 

1। মবটিএিমি মনয়ন্ত্রনাধীন ২5টি মিল 

ক্রঃ নাং মিদলরনাি ঠিকানা স্থা নার বছর োকুর িাংখ্যা 

ক)        মরর্ামলত 8টি মিল 

১। ক) টবাংগল টেক্সোইল মিলস্-১ যদশার ১৯৬২ ১৭২৯৬ 

  খ) টবাংগল টেক্সোইল মিলস্ -২ ঐ ১৯৮৫ ২৫০৮৮ 

২। ক) সুন্দরবন টেক্সোইল মিলস্ -১ িাতিীরা ১৯৮০ ২৪৯৬০ 

  খ) সুন্দরবন টেক্সোইল মিলস্ -২ ঐ ১৯৯৫ ১৪৪০০ 

৩। রাজশাহী টেক্সোইল মিলস্ রাজশাহী ১৯৭৫ ২৫০৫৬ 

৪। োদরায়ানী টেক্সোইল মিলস্ নীলফািারী ১৯৭৭ ২৫০৫৬ 

৫। খ) আমিন টেক্সোইল মিলস্-১ র্ট্টগ্রাি ১৯৬১ ১৮৪০০ 

  খ) আমিন টেক্সোইল মিলস্ -২ ঐ ১৯৮৬ ২৫০৮৮ 

৬। রাাংগািাটি টেক্সোইল মিলস্ রাাংগািাটি ১৯৭৭ ১৮৫৭৬ 

৭। আহদিে বাওয়ানী টেক্সোইল মিঃ ঢাকা ১৯৫৪ ৩৩১১৬ 

৮। িাগুরা টেক্সোইল মিলস্ িাগুরা ১৯৮১ ২৫০৫৬ 

 খ) িািময়ক উৎ ােন বন্ধ 8টি মিলঃ 

৯। (ক) োাংগাইল কেন মিলস্ -১ োাংগাইল ১৯৬১ ১৩৬৫৬ 

  (খ) োাংগাইল কেন মিলস্ -২ ঐ ১৯৭৮ ১২৫০০ 

১০। টোস্ত টেক্সোইল মিলস্ টফনী ১৯৬১ ২০০০০ 

১১। মেনাজপুর টেক্সোইল মিলস্ মেনাজপুর ১৯৭৫ ২৯৩৭৬ 

১২। আর,আর, টেক্সোইল মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৬৩ ৩১৪০০ 

১৩। কাদেমরয়া টেক্সোইল মিলস্ গাজীপুর ১৯৬১ ১৬৮২৪ 



ক্রঃ নাং মিদলরনাি ঠিকানা স্থা নার বছর োকুর িাংখ্যা 

১৪ কুমড়গ্রাি টেক্সোইল মিলস্ কুমড়গ্রাি ১৯৮৪ ১২৫২৮ 

১৫ ভামলকা উদলন মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৬৩ ৩২০০ 

১৬ মিদলে টেক্সঃ মিলস্ মিদলে ১৯৭৮ ২৫০৫৬ 

গ) পুনঃ অমধগ্রহনকৃত 7টি মিলঃ 

১৭ আফিার কেন মিলস্ িাভার, ঢাকা ১৯৭০ ১২০০০ 

১৮ জমলল টেক্সোইল মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৬২ ১২৪০০ 

19 ঈগলষ্টার টেক্সোইল মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৭০ ২০৭৩৬ 

20 এমশয়াটিক কেন মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৫৯ ২৬৬০৮ 

21 িাোরীপুর টেক্সোইল মিলস্ িাোরীপুর 197৮ 26056 

22 টকামকল টেক্সোইল মিলস্ ব্রাক্ষ্মনবাড়ীয়া 1961 18250 

2৩ মকদশারগঞ্জ টেক্সোইল মিলস্ মকদশারগঞ্জ ১৯৯৪  

ঘ) টেক্সোইল  ল্লী স্থা দনর প্রমক্রয়াধীন ২টি মিল 

24 খুলনা টেক্সোইল খুলনা ১৯৩১ ১২৪৪৮ 

25 মর্ত্তরঞ্জন কেন মিলস্ নারায়ণগঞ্জ ১৯২৯ ১৯৮০৪ 

 

2| েমিক-কি বর্ারীদের িামলকানায় হস্তান্তমরত ০৯টি মিলঃ 

ক্রঃ নাং মিদলর নাি ঠিকানা স্থা নার বছর হস্তান্তদরর তামরখ 

১ ফাইন কেন মিলস্ োংগী, গাজীপুর ১৯৬১ 21/03/২০০১ 

২ লক্ষ্মীনারায়ণ কেন মিলস্ নারায়ণগঞ ১৯২৫ 21/03/২০০১ 

৩ টিঘনা টেক্সোইল মিলস্ োংগী, গাজীপুর ১৯৬২ 21/03/২০০১ 

৪  াইলন ইন্ডামিজ মলঃ র্ট্টগ্রাি ১৯৬৩ 21/03/২০০১ 

৫ অমলমম্পয়া টেক্সোইল মিলস্ োংগী, গাজীপুর ১৯৫২ 21/03/২০০১ 

৬ কযামরমলন মিল্ক মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৬৪ 21/03/২০০১ 

৭ িন্নু টেক্সোইল মিলস্ োংগী, গাজীপুর ১৯৬১ 21/03/২০০১ 

৮ ঢাকা কেন মিলস্ 
ট ািত্মদগালা, 

ঢাকা 
১৯৩৮ 21/03/২০০১ 

৯ ন্যাশনাল কেন মিলস্ র্ট্টগ্রাি ১৯৩৯/৭৬ 02/11/২০১০ 

 

3| ের দত্রর িাধ্যদি মবমক্রত 12টি মিলঃ 

ক্রঃ 

নাং 
মিদলর নাি ঠিকানা স্থা নার বছর হস্তান্তদরর তামরখ 

ক) মশল্প িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি মবমক্রত ৩টি মিলঃ 

১ আববািী টেি মলঃ র্ট্রগ্রাি ১৯৬২ ৪-৫-৭৭ মরঃ 

২ ইষ্টান ব টেক্সোইল মলঃ র্ট্রগ্রাি ১৯৭৮ নদভম্বর’৭৮ মরঃ 

৩ জমর টেক্সঃ র্ট্রগ্রাি  নদভম্বর’৭৮ মরঃ 

 

 



খ) প্রাইদভোইদজশন কমিশদনর িাধ্যদি মবমক্রত 09টি মিলঃ 

৪ রদয়ল ইন্ডামিজ মলঃ র্ট্রগ্রাি 1962 ৩০-১১-৯৭ মরঃ 

৫ বমরশাল টেক্সোইল মিলস্ বমরশাল 1978 ২৮-০৫-৯৭ মরঃ 

6 টকামহনুর মিমনাং মিলস্ িাভার  ১৫-০২-৯৫ মরঃ 

7 টজাফাইন টফমব্রক্স মিলস্ িাভার  ২৫-০২-৯৫ মরঃ 

8 শারমিন টেক্সোইল মিলস্ নারায়নগঞ্জ  ১৫-১২-৯৫ মরঃ 

9 মজনাত টেক্সোইল মিলস্ োংগী,গাজীপুর 1954 ১৭-০৭-০১ মরঃ 

10 ইমঞ্জমনয়ামরাং ইন্ডামিজ মলঃ োংগী,গাজীপুর 1973 ১১-০৫-০২ মরঃ 

11 টনায়াখালী টেক্সোইল মিলস্ লক্ষ্মীপুর 1977 ২৬-০৬-০৪ মরঃ 

12 িাতরাং টেক্সোইল মিলস্ গাজীপুর 1961 ১৮-১২-০৯ মরঃ 

 

4| িাদবক িামলকদের মনকে হস্তান্তমরত ৩০টি মিলঃ 

ক্রঃ নাং মিদলরনাি ঠিকানা স্থা নার বছর হস্তান্তদরর তামরখ 

১ আহদিে মিল্ক মিলস্ টিিরা, ঢাকা 1969 ৪/২/৭৭মরঃ 

২ ঢাকা িাইাং এন্ড ম্যানুঃ োংগী, গাজীপুর 1966 ২৮/১/৭৭মরঃ 

৩ টিদেক্স কেন ফতুল্লা, নাঃগঞ্জ 1970 ৩০/১০/৭৭মরঃ 

৪ টজি ব্াাংদকে যদশার 1972 ১৯/৫/৭৭মরঃ 

৫ আলাউমিন তাইওয়া োংগী, গাজীপুর  ৭/২/৭৭মরঃ 

৬ টিাহাম্মমে কযাদলন্ডামরাং ঢাকা 1967 ২৭/২/৮০মরঃ 

৭ আলহাজ্ব টেক্সোইল ঈশ্বরেী,  াবনা 1963 ১২/১২/৮২মরঃ 

৮ বগুড়া কেন মিলস্ বগুড়া 1953 ১৪/১২/৮২মরঃ 

৯ র্ান টেক্সোইল শ্যািপুর, ঢাকা 1965 ৮/১২/৮২মরঃ 

১০ মর্োগাাং টেক্সোইল র্ট্টগ্রাি  ৬/১২/৮২মরঃ 

১১ গাউমছয়া কেন মুড়া াড়া, নাঃগঞ্জ 1962 ৫/১২/৮২মরঃ 

১২ হামলিা টেক্সোইল কুমিল্লা 1962 ১৪/১২/৮২মরঃ 

১৩ ইব্রামহি কেন িাোরবাড়ী, র্ট্টগ্রাি 1960 ৩০/১১/৮২মরঃ 

১৪ আশরাফ কেন মিলস্ োংগী, গাজীপুর 1963 ৩০/১১/৮২মরঃ 

১৫ জবা টেক্সোইল নরমিাংেী 1965 ৫/১২/৮২মরঃ 

১৬ িয়নািমত টেক্সোইল কুমিল্লা 1965 ২/১২/৮২মরঃ 

১৭ মিরাজগঞ্জ কেন মিরাজগঞ্জ 1965 ৩০/১১/৮২মরঃ 

১৮ কযামলদকা কেন রাজাপুর,  াবনা 1968 ২৮/২/৮৩মরঃ 

১৯ টগায়ালন্দ টেক্সোইল রাজবাড়ী 1913 ৩/১/৮৩মরঃ 

২০ হামববুর রহিান টেক্স আমজিনগর,কুমিল্লা  ৯/৩/৮৩মরঃ 



ক্রঃ নাং মিদলরনাি ঠিকানা স্থা নার বছর হস্তান্তদরর তামরখ 

২১ কুমষ্টয়া টেক্সোইল কুমষ্টয়া 1963 ৬/৩/৮৩মরঃ 

২২ িওলা টেক্সোইল ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ 1969 ৫/১/৮৩মরঃ 

২৩ কাদশি কেন মিলস্ বাইিাইল,গাজীপুর  ১/২/৮৩মরঃ 

২৪ রাজ টেক্সোইল নওয়া াড়া,যদশার 1964 ১৩/২/৮৩মরঃ 

২৫ কেন টেক্সোইল ক্রাফে তথ্য টনই 1973 ১৪/২/৮৩মরঃ 

২৬ রু ালী নুর তথ্য টনই  ১৩/২/৮৩মরঃ 

২৭ তমিজউমিন টেক্সোইল গাজীপুর  ১৯/১/৮৩মরঃ 

২৮  াহাড়তমল টেক্সোইল  াহাড়তলী,র্ট্টগ্রাি 1954 ২৬/৫/৮৪মরঃ 

২৯ এন,এইর্, টেক্সোইল সখীপুর, গাজীপুর।  ২০/১১/৮৪মরঃ 

৩০ রহিান টেক্সোইল সখীপুর, গাজীপুর।  ২৮/২/৮৭মরঃ 

 

5| মলকুইদিশন টিদলর িাধ্যদি মবমক্রত এবাং টিদলর মনকে ন্যাস্ত ০৭টি মিলঃ 

ক্রঃ নাং মিদলরনাি ঠিকানা 
স্থা নার বছর      /         

১ (ক) ঢাদকশ্বরী কেন মিলস্-১ নারায়নগঞ্জ 1939 ২৮-১০-১৯৮৩ 

  (খ) ঢাদকশ্বরী কেন মিলস্-২ নারায়নগঞ্জ ১৩-৬-১৯৮৩ 

২ আেশ ব কেন এন্ড উইমভাংমিলস্ নারায়নগঞ্জ 1939 ২৫-৭-১৯৮৪ 

৩ টিামহনী মিলস্ কুমষ্টয়া 1942 ৩০-১০-২০১৩  

৪ বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস্ নারায়ণগঞ্জ 1954 ২১-৬-২০০৯ 

৫ ওমরদয়ন্ট টেক্সোইল মিলস্ ঢাকা 1964 07-01-2014 

৬ মর্শতী টেক্সোইল মিলস্ কুমিল্লা 1962 07-01-2014 

৭ িিমলন কেন মিলস্ কামলগঞ্জ, গাজীপুর 1953 ০৩-৮-২০১৩ 

 

6| বাস্তব িম্পে মবহীন নাি িব বস্ব ০৩টি মিলঃ 

 

 

 

ক্রঃ 

নাং 

মিদলরনাি 

১  ারূিা টেক্সোইল মিলস্ 

২ এলাহী কেন মিলস্ 

৩ রূ ালী নাইলন 


