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ির্ভূর্ম :  

এ কদবে িার্কবলর যাত্রা শুরু হে ১৯৫২ সাবল নারােণগবে কবসরকার্র র্মল বাওো জুর্ র্মলস র্লিঃ স্থািবনর মধ্য র্দবে। ধীবর 

ধীবর নতুন নতুন র্েল্প কারখানা স্থািবনর মধ্য র্দবে এ অঞ্চবল িার্ র্েবল্পর র্বকাে ঘর্বি থাবক। বাাংলাবদবের স্বাধীনিার পূবব ি জুর্ 

র্মবলর সাংখ্যা র্িল ৭৮টি। ১৯৭২ সাবলর ২৬কে মার্ ি মহামান্য রাষ্ট্রির্ির আবদে নাং : P.O-27 (The Bangladesh Industrial 

Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযােী ব্যর্িমার্লকানাধীন ও ির্রিযি িার্কলসহ সাববক ইর্িআইর্ির্স 

(East Pakistan Industrial Development Corporation)-এর কমার্ ৭৮টি িার্কবলর িদারর্ক, ির্রর্ালনা ও র্নেন্ত্রবণর 

লবযয বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন (র্ববজএমর্স) গঠিি হে। ১৯৮১ সাবল এর র্নেন্ত্রণাধীন র্মবলর সাংখ্যা র্িল  ৮২টি। ১৯৮২ 

সাবলর ির কমার্ ৮২টি িার্কল এর মবধ্য ৩৫টি িার্কল র্বরাষ্ট্রীেকরণ, ৮টি র্মবলর প ুঁর্জ প্রিযাহার এবাং ১টি িার্কল (বনানী) 

মেমনর্সাংহ িার্কবলর সাবথ একীভূি করার ির র্ববজএমর্সর র্নেন্ত্রণাধীন র্মল সাংখ্যা ৮২ কথবক কবম ৩৮টিবি দাঁড়াে।  

 

১৯৯৩ সাল কথবক র্বশ্ব ব্যাাংবকর িার্খাি সাংস্কার কম িসূর্র্র আওিাে এ িয িন্ত র্বর্িন্ন সমবে কমার্ ১১টি র্মল 

বন্ধ/র্বক্রে/একীভূি করার ফবল এবাং র্ববেষ কবর ২০০২ সাবল আদমজী জুর্ র্মলস বন্ধ হওোর ির র্ববজএমর্স র্রম আর্থ িক দূরাবস্থার  

সম্মুখীন হে। ২০০৫-২০০৮ সমবে খুলনা অঞ্চবলর র্েল্পনগরী র্হবসবব ির্রর্র্ি খার্লেপর এলাকা মৃি নগরীবি ির্রণি হে। 

র্ববজএমর্স’র িার্কলগুবলাবি ৩০-৪০ সপ্তাবহর মজুর্র এবাং ৬-৭ মাবসর কবিন ববকো িবড় যাে।  

 

  িার্ ও শ্রর্মক বান্ধব বিিমান সরকার ২০০৯ সাবল রাষ্ট্র ির্রর্ালনার দার্েত্ব গ্রহবণর ির সরকার্র িহর্বল কথবক র্ববজএমর্স’র 

িার্কলগুবলার ববকো মজুর্র এবাং কবিন ির্রবোধ করা হে। পূবব ি বন্ধ কঘার্ষি ২টি জুর্ র্মল খার্লেপর জুর্ মিলস্ র্লিঃ ও জািীে জুর্ 

র্মলস র্লিঃ ২০১১ সাবল নতুন নাবম আনুষ্ঠার্নকিাবব র্ালু করা হে এবাং ২০১৩ সাবল ৩টি জুর্ র্মবলর পনিঃউৎিাদন শুরু করা হে। 

র্মলগুবলা র্ালু হওোে কম িসাংস্থাবনর সুবযাগ সৃর্ি হে এবাং এলাকাবাসীবদর মাবি নব উদ্দীিনার সৃর্ি হে। বিিমাবন র্ববজএমর্স’র 

র্নেন্ত্রণাধীন র্মবলর সাংখ্যা ৩২টি। িন্মবধ্য র্ালু রবেবি ২৫টি (র্িনটি নন-জুর্র্মলসহ)। ৬টি মিল পুনঃগ্রহণ (Take back) এর 

মবপরীদে ৫টি মিদলর মবষদে িাননীে আোলদে মিোবিা (Status-quo) আদেশ মবদ্যিান আদ।  সরকামর মনদে েদশ বন্ধকৃে িদনাোর 

জুট মিলস্ মবক্রে করা হে  মবক্রে পরবেী িািলাজমনে কারদণ মিলটির হস্তান্তর কার্ েক্রি িমিে রদেদ।   

 

র্ববজএমর্স’র রূিকল্প এবাং অর্িলযয : 

রূিকল্প (Vission) : 

 

র্ববজএমর্সবক ২০২৫ সাবলর মবধ্য আত্মর্নিিরেীল ও লািজনক প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব গবড় কিালা। 

 

অর্িলযয (Mission) : 

 র্বশ্ব বাজাবর িার্জাি িণ্য রপ্তার্নবি র্ববজএমর্সর অবস্থান সম্প্রসারণ; 

 বাজাবরর র্ার্হদা অনুযােী িার্জাি িণ্য উৎিাদন; 

 ববদেমশক মুদ্রা অজেদন অবোন রাখা; 

 িার্ র্াষীবদর িাবর্র ন্যায্য মূল্য প্রার্প্তর লবযয অনুকূল ক্রেনীর্ি প্রণেন ও বাস্তবােন করা; 

 ির্রববে রযাবথ ি ির্রববেবান্ধব প্রাতির্িক িন্তুজাি িণ্য উৎিাদন করা; 

 িার্নীর্ি ও ককৌেল প্রণেন এবাং বাস্তবােবন সরকারবক সহােিা করা ও প্রবোজনীে সুিার্রে প্রদান করা। 
 

র্ববজএমর্স’র মূল্যববাধ : 

 আিরা মুমিযুদের চেেনাদক ধারণ কমর; 

 জামের মপো আিাদের অনুদেরণার মূল উৎস; 

 চেশদেি আিাদের অগ্রামধকার; 

 আিাদের স্বপ্ন একটি উন্নে জামে িঠন; 

 আিরা “মিমজটাল বাাংলাদেশ” িড়দে েেয়েী; 

 উন্নেদনর জন্য ইমেবােক পমরবেেন োই; 

 শৃঙ্খলা আিাদের সদব োচ্চ অগ্রামধকার; 

 আিরা কদি ে মবশ্বাসী; 

 আিরা পাট পমরবাদরর সেস্য; 

 মবদজএিমস আিার, আমি মবদজএিমস’র; 

 পাটপণ্য ব্যবহার কমর, পমরদবশ রক্ষা কমর  
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র্ববজএমর্স’র ককৌেলগি উবদ্দশ্য : 

 

ককৌেলগি সাধারণ উবদ্দশ্য :  

 পাটজাে পদণ্যর বাজার সম্প্রসারণ;  

 িানব সম্পদের উন্নেন; 

 মিলসমুহ আধুমনকােন; 

 িানীে ও ববদেমশক বাজাদরর োমহো অনুসাদর পাটজাে েেমলে পণ্য ও আধুমনক বহুমুখী পদণ্যর উন্নেন; 

 কৃষদকর কা। চেদক ন্যায্যমূদে ক্রেকৃে কাঁো পাট সাংরক্ষণ  

 

 
ককৌেলগি আবর্শ্যক উবদ্দবশ্য : 

 দযিার সবে বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি বাস্তবােন; 

 দযিা ও ননর্িকিার উন্নেন; 

 িথ্য অর্ধকার ও স্বিিঃস্ফূিি িথ্য প্রকাে বাস্তবােন; 

 কায িিদ্ধর্ি সহর্জকরণ ও কসবার মাবনান্নেন; 

 আর্থ িক ব্যবস্থািনার উন্নেন। 

 

র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িাবলী :  

রাষ্ট্রীে এ ঐর্িহযবাহী প্রর্িষ্ঠানটি র্ববশ্বর সব িবৃহৎ িার্িণ্য উৎিাদনকারী এবাং রপ্তার্নকারী প্রর্িষ্ঠান। র্ববজএমর্স’র মূল লযয হল 

সমেমি িার্ক্রবের মাধ্যবম িার্জাি িণ্য উৎিাদন করা, উৎিার্দি িণ্য স্থানীে ও আন্তজিার্িক বাজাবর র্বক্রে করা এবাং নববদর্েক 

মুদ্রা অজিবনর মাধ্যবম জািীে অথ িনীর্িবি উবেখ্যবযাগ্য ভূর্মকা রাখা। এ লযযবক সামবন করবখ সরকার্র প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব র্ববজএমর্স 

র্বর্িন্ন সামার্জক দার্েত্ব িালবনর িাোিার্ে িাবর্র ন্যায্য মূল্য প্রার্প্তবি তিষকবক সহােিা করা, িবণ্যর উৎিাদন খরর্ হ্রাস করা, প্রর্িটি 

কসক্টবর স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করা এবাং কাবজর গর্িেীলিা বৃর্দ্ধর লবযয র্বর্িন্ন কায িক্রম গ্রহণ করবি। 

 

ির্রর্ালনা িষ িদ :  

মহামান্য রাষ্ট্রির্ির আবদে নাং : ২৭, ১৯৭২ অনুযােী র্ববজএমর্স’র ির্রর্ালনা িষ িবদ সরকাবরর অর্ির্রি সর্র্ব িদময িাদার ১ জন 

কর্োরম্যান এবাং সরকাবরর যুগ্মসর্র্ব িদময িাদার ৫ জন ির্রর্ালক রবেবি। র্ববজএমর্স’কি কম িরি ির্রর্ালনা িষ িবদর সদস্যগণ সরকার 

কর্তিক র্নবোর্জি হবে র্ববজএমর্স’র কম িকাণ্ড ির্রর্ালনা করবিন। র্মলসমূবহর কায িক্রম িদারর্কর জন্য প্রর্িটি র্মল ির্রর্ালনা ও 

ব্যবস্থািনার জন্য একটি কবর এন্টারপ্রাইজ কবাি ি আবি। র্ববজএমর্স’র ির্রর্ালক মণ্ডর্লর একজন ির্রর্ালক বর্ণ িি এন্টারপ্রাইজ কবাবি ির 

সিাির্ি। 

  

আঞ্চমলক েপ্তর :  

র্মবলর কায িক্রম মর্নর্র্রাং করার র্নর্মবে র্ববজএমর্স’র র্মলসমূহবক ঢাকা, র্ট্টগ্রাম ও খুলনা এ র্িনটি অঞ্চবল িাগ করা হবেবি। অঞ্চল 

সমূবহর দার্েবত্ব রবেবিন একজন কবর আঞ্চর্লক সমন্বে কম িকিিা। আঞ্চর্লক সমন্বে কম িকিিা র্ববজএমর্স প্রধান কায িালে এবাং র্মলসমূবহর 

সমন্বেসহ সাংর্িি অঞ্চবলর র্মলসমূবহর িদারর্ক ও অর্ি িি অন্যান্য দার্েবত্ব র্নবোর্জি আবিন। 

 

র্ববজএমর্স’র র্নেন্ত্ররণাধীন িার্কল ও র্মল কারখানার সাংখ্যা : 

র্মবলর ধরণ র্মল সাংখ্যা 

িার্কল/জুর্ র্মল ২২টি 

নন-জুর্ র্মল ৩টি 

বন্ধ র্মল (মবনাোর জুর্ র্মলস র্লিঃ মামলা জর্নি কারবণ হস্তান্তর হের্ন) ১টি 

পনিঃগ্রহণতিি র্মবলর সাংখ্যা ৬টি 

কমার্ র্মবলর সাংখ্যা ৩২ টি 
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পনিঃগ্রহণতিি র্মলসমূহ :  

সরকার কর্তিক ২৭ কসবেম্বর ১৯৮২ সাবল কগবজর্ অনুযােী র্ববজএমর্স’র আওিাধীন ৩৫টি র্মবলর ব্যবস্থািনা হস্তান্তর করা হে। 

উর্ের্খি র্মলসমূবহর মবধ্য েিি িবের কারবণ র্নম্নর্লর্খি ০৬ টি র্মল সরকার কর্তিক পুনঃগ্রহণ (Take back) এবাং ব্যবস্থািনার জন্য 

র্ববজএমর্স’র অধীবন ন্যস্ত করা হে : 

১। ঢাকা জুর্ র্মলস্ র্লিঃ, ককরানীগে, ঢাকা। 

২। এ, আর, হাওলাদার জুর্ র্মলস্ র্লিঃ, মাদারীপর। 

৩। কফৌর্জ র্র্ কল র্লিঃ, িলাে, কঘাড়াোল, নরর্সাংদী। 

৪। িাজ জুর্ কবর্কাং র্লিঃ, র্েমড়াইল, র্সর্দ্ধরগে, নারােণগে। 

৫। সুলিানা জুর্ র্মলস্ র্লিঃ, র্সিাকুণ্ড, র্ট্রগ্রাম। 

৬। ককা-অিাবরটিি জুর্ র্মলস্ র্লিঃ, কঘাড়াোল, নরর্সাংদী। 

 

জািীে র্দবস িালন :   
জােীে পাট মেবস ২০২০ উের্াপন :  

বাাংলার িার্ ক্রার্ন্তকাল কির্রবে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ কদখবি। বিশ্ব িাজারে প্রাকৃবিক িন্তু (Natural Fibre) ব্যািক 

র্ার্হদা ও সরকার কর্তিক নানামুখী িদবযি গ্রহবণর ফবল বাাংলাবদবের কসানার্ল আঁে র্হবসবব খ্যাি িার্ হারাবনা কগৌরব র্ফবর কিবি শুরু 

কবরবি। অিযন্তরীণ ও আন্তজিার্িক বাজাবর িাবর্র রপ্তার্ন বাড়াবনার লযয র্নবে ০৬ মার্ ি ২০২০ র্রিঃ িার্রবখ সারাবদবে ৪থ ি বাবরর মবিা 

অবিসাস স ক্লাি, ঢাকায় উদযার্িি হবলা জািীে িার্ র্দবস ২০২০। অনুষ্ঠাবনর শুি উববাধন কবরন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকাবরর 

মাননীে মন্ত্রী জনাি কগালাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রিীক) এমবি, বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে। এবার এ র্দববসর প্রর্িিাদ্য র্বষে র্িল  

“কসানার্ল আঁবের কসানার কদে, জার্িরু র্িিার বাাংলাবদে”।  

   

মাননীে মন্ত্রী জনাি কগালাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রিীক) িাঁর বিবব্য ববলন, িারেে ভার া বিন আিাে বিরে এরসরে। এে প্রমাণ বিরসরি 

িাাং ারিশ চ বি অর্ সিেরে িাে খাি থর্রক প্রচুে িবেমারণ বিরিবশক মুদ্রা অজসন কেরে। এসময় বিবন আেও ির ন, অবিবেক্ত 

প্লাবিরকে ব্যিিাে িবেরিরশে ক্ষবি কেরে এিাং িা  িবেরিশ েক্ষায় িাাং ারিশ বিবভন্ন ধেরণে িােজাি িণ্য উৎিািন কেরে। 

িাাং ারিশ  রিামরে ২২২ টি িােজাি িণ্য বিবে করেরে। এ অনুষ্ঠাবন সিাির্িত্ব কবরন বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবের সর্র্ব জনাব 

কলাকমান কহাবসন র্মো। র্ববেষ অর্ির্থ র্হবসবব বিব্য রাবখন গণপ্রজািন্ত্রী িাাং ারিশ সেকারেে মাননীে মন্ত্রী জনাি টিপু মুন্সী, এমর্ি, 

বার্ণজয মন্ত্রণালে। র্দবসটি উদযািন উিলবযয ৫ র্দন ব্যার্ি কম িসূর্র্ িালন করা হে। িার্ র্দববসর গুরুত্ব ও িার্ সাংক্রান্ত র্বষবে আগ্রহ 

সৃর্ির লবযয অনুষ্ঠাবন র্বর্িন্ন কযার্াগর্রবি িার্খাবির উন্নেবন অবদান রাখার জন্য কসরা ১১ জবনর হাবি িার্ র্দববসর পরস্কার তুবল 

কদো হে। 

 

জািীে িার্ র্দববস উববাধনী অনুষ্ঠাবন মাননীে মন্ত্রী জনাব কগালাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রিীক) এমর্ি, বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে 

 

 

 

 

 



পাতা-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জািীে িার্ র্দবস ২০২০ কোিাযাত্রার শুি উববাধন কবরন বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবের সম্মার্নি সবচি জনাি থ াকমান থিারসন বময়া 

 

জািীে িার্ র্দবস উিলবযয দুই র্দন ব্যার্ি িার্িণ্য কমলা ২০২০ অাংেগ্রহণ :  

িার্িণ্যবক জনর্প্রে করার লবযয ৬ মার্ ি জািীে িার্ র্দবস িার্লি হে। এ উপলবযয ০৬-১০ িাে ে ২০২০ সিেকাদল অফিসাস স ক্লাব, 

ঢাকা প্রাঙ্গণে আণয়াফিত পাটপণ্য মেলায় ফবণিএেফস স্টল ফিণয় অংশগ্রহে কণে। কমলাে আগি র্বপল দে িনাথী র্ববজএমর্স’র স্টল 

ির্রদে িন কবরন এবাং র্বর্িন্ন িার্ িবণ্যর প্রর্ি িাবদর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাে কবরন। সমািনী অনুষ্ঠাবনর পরস্কার র্বিরণীর পূবব ি 

িার্িবণ্যর উির এক বণ িাঢয ফযােন কোর আবোজন করা হে। বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রালবের মাননীে সর্র্ব জনাব কলাকমান কহাবসন র্মো, 

র্ববজএমর্স’র কর্োরম্যান জনাব কমািঃ আব্দুর রউফ, কজর্ির্ির্স’র র্নব িার্হ ির্রর্ালক ও মন্ত্রণালবের উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ পরস্কার র্বিরণী 

অনুষ্ঠাবন উির্স্থি র্িবলন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                     বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবের মাননীে সর্র্ব, র্ববজএমর্স’র কর্োরম্যান ও অন্যান্য উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ 

 

িাতীয় মশাক ফিবস উপলদক্ষয় আদোমজে চোো িাহমিল :  

১৫  আগি জািীয় থশাক বিিস উি রক্ষে ১৫ আগি ২০১৯ িাবেরখ বিরজএমবস’ে সরে ন করক্ষ বিরজএমবস’ে থচয়ােম্যান-এে 

সভািবিরে এক আর াচনা সভা ও থিায়া মািবি  অনুবিি িয়। উক্ত অনুিারন প্রধান অবিবর্ বিসারি উিবিি বের ন মাননীয় িস্ত্র ও 

িাে মন্ত্রী জনাি থগা াম িস্তগীে গাজী (িীে প্রিীক) এমবি, বিরশষ অবিবর্ বিসারি উিবিি বের ন িস্ত্র ও িাে মন্ত্রণা রয়ে মাননীয় 

ভােপ্রাপ্ত সবচি জনাি েীনা িােভীন। সভাে শুরুরি  শিীিরিে আত্মাে প্রবি মাগরিোি কামনা করে ১ বমবনে বনেিিা িা ন কো িয়। 

িঙ্গিন্ধুে কম সময় জীিন বনরয় অনুিারন আর াচনা কো িয়। অবিবর্বৃরেে িক্তরব্যে িাশািাবশ বিরজএমবস’ে কম সকিসা, কম সচােীরিে 

িক্তরব্য িঙ্গিন্ধুে থিশরপ্রম, আত্মিোগ বিষয়গুর া উরে আরস। িবেরশরষ িাঁে স্বরেে থসানাে িাাং া গড়াে প্রিেয় বনরয় আর াচনা থশষ 

করেন। িাে  ধাোিাবিকিায় ২৮/০৮/২০১৯ িাবেরখ থস্বচ্ছায় েক্তিান কম সসূবচে আরয়াজন কো িয়। 
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                ১৫ আগি ২০১৯ আর াচনা সভা                                                     ২৮ আগি ২০১৯ থস্বচ্ছায় েক্তিান কম সসূবচ 

 

স্বাধীনিাে মিান থনিাে জন্মশি িাবষ সকীরি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞািন :  

স্বাধীনিাে মিান িিবি জাবিে বিিা িঙ্গিন্ধু থশখ মুবজবুে েিমারনে জন্মশি িাবষ সকীরি র্ববজএমর্স’র কর্োরম্যান মবহাদবের কনর্তবত্ব 

িাে প্রর্িতির্িবি পষ্পাঘ িয অি িণ করা হে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ মাচ স ২০২০ িঙ্গিন্ধুে জন্মবিরন র্ববজএমর্স’র কর্োরম্যান মবহাদবের কনর্তবত্ব ৩২ নাং ধানমবিি জাবিে বিিাে প্রর্িতির্িবি পষ্পাঘ িয অি িণ 

 

ের্হদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মার্তিাষা র্দবস িালন :  

২১ কে কফব্রুোর্র প্রিাি কফর্রবি র্ববজএমর্স’র সর্র্ব মবহাদবের কনর্তবত্ব কম িকিিা ও কম ির্ারীবদর িয হবি ককন্দ্রীে ের্হদ র্মনাবর 

িাষা ের্হদবদর আত্মার প্রর্ি পষ্পাঘ িয অি িণ করা হে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                    ২১ কে কফব্রুোর্র প্রিাি কফর্রবি র্ববজএমর্স’র সর্র্ব মবহাদবের কনর্তবত্ব থকন্দ্রীয় শবিি বমনারে পষ্পিাঘয অি িণ 
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মহান র্বজে র্দবস ২০১৯ উদযািন :  

মহান র্বজে র্দবস ২০১৯ উদযািন উিলবযয ১৬.১২.১৯ িার্রখ সকাল ১১.০০ র্াে র্ববজএমর্স’র কম িকিিা ও কম ির্ারীবদর িয হবি 

জািীে স্মৃর্ি কসৌবধ পষ্পাঘ িয অি িণ করা হে।  

মহান র্বজে র্দবস ২০১৯ উদযািন উিলবযয জািীে স্মৃর্ি কসৌবধ  পষ্পাঘ িয অি িণ  

 

 

র্বর্জএমর্স’র প্রর্েযণ ও গববষণা ককন্দ্র স্থািন :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রর্েযণ ও গববষণা ককন্দ্র স্থািন 

 

র্ববজএমর্স’র কর্রম জুর্ র্মবল র্বর্জএমর্স’র প্রর্েযণ ও গববষণা ককন্দ্র স্থািন করা হবচ্ছ। এটি র্নজস্ব অথ িােবন বাস্তবােন করা হবচ্ছ। 

প্রকল্পটির বাস্তবােন শুরু হবেবি ২১/১২/২০১৭ র্রিঃ িার্রবখ। প্রকল্পটির কাজ প্রাে কেষ িয িাবে রবেবি। 

বাদোদিমিক হামজরা :  

Bio-metric attendance-এর মাধ্যবম BJMC প্রধান কায িালে, আঞ্চর্লক অর্ফস ও ২৫ টি র্মলসমূবহ হার্জরা ব্যবস্থা র্ালু করা 

হবেবি। Bio-metric attendance-এর মাধ্যবম কম িকিিা, কম ির্ারীবদর হার্জরা র্নর্িি করা হবচ্ছ।  
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জনসাংবযাগ র্বিাগ :  

শ্রর্মক, কম ির্ারী ও কক্রিাসহ সমাবজর সাংর্িি ব্যর্িববগ ির সাবথ সম্পিক উন্নি করার প্রর্ক্রো র্হবসবব র্ববজএমর্স’র জনসাংবযাগ র্বিাগ 

প্রর্ার মাধ্যবমর সবে ঘর্নি কযাগাবযাগ রযা কবর র্লবি।  

কায িাবর্ল:  

প্রধান কায িালে এবাং এর র্নেন্ত্রণাধীন র্মলসমূবহর র্বর্িন্ন ধরবণর কর্ন্ডার, র্নবোগ র্বজ্ঞর্প্ত, আইনগি কনাটিে, কক্রাড়িত্র, কপ্রস র্রর্লজ 

এবাং র্রজবেন্ডার র্নের্মিিাবব প্রকাবের ব্যবস্থা জনসাংবযাগ র্বিাগ কবর থাবক। এিাড়াও 

 বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে সম্পর্কিি সাংসদীে প্রবনাের কর্মটি ও সাংসদীে স্থােী কর্মটির কায িাবর্ল সম্পাদন; 

 কজলা প্রোসক সবম্মলবনর র্সদ্ধাবন্তর বাস্তবােন;  

 টির্ির্স  ও িকুবমন্টার্র র্নম িাণ; 

 কিাস্টার, র্লফবলর্, করার্েউর, স্মরর্নকা, কর্র্লবফান র্নবদ ির্েকা, িার্ক্রে র্নবদ ির্েকা ও র্ববজএমর্সর বুবলটিন মুদ্রণসহ কয ককান মুদ্রণ  
       কাজ; 

 র্ববজএমর্স’র ওবেবসাবর্ র্বর্িন্ন িথ্যার্দ আিবলাি সাংক্রান্ত এবাং 

 র্ববজএমর্স’র কফইসবুক সাংক্রান্ত কায িার্দ জনসাংবযাগ র্বিাগ কর্তিক সম্পাদন করা হবে থাবক। 
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সাংসদীে প্রবনাের কর্মটির 
প্রর্িববদন কপ্ররণ ১৩টি 

 

 

 

 

স্থােী কর্মটির 

প্রর্িববদন কপ্ররণ ১৩টি 

 
 

 

কজলা প্রোসক সবম্মলবনর 

প্রর্িববদন ২টি 

 
 
 
 
 
 

 
 

কিাস্টার, রর্েউর ও 

কযার্ালগ মুদ্রণ 

 

কর্ন্ডার প্রকাে ১০ টি 

(আন্তজিার্িক ০টি ও জািীে ১০টি) 

 
 
 
 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 
 

 
বুর টিন মুদ্রণ 
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প্রোসন ও সাধারণ কসবা : 

জনবল কাঠাবমা :  

র্ববজএমর্স প্রধান কায িালবের ১৯৮৪ সাবলর এনাম কর্মটির কসর্আি ও র্নেন্ত্রণাধীন র্মলসমূবহর ২০১৩ সাবলর কসর্আবির র্ির্েবি 

বিিমান জনববলর ির্রসাংখ্যান : 

কযার্াগর্র িদ কসর্-আি কম িরি শূন্য 

একনজবর কম িকিিা 

ও কম ির্ারী 
কম িকিিা 2,659 1,০৬০ 1,5৯৯ 

র্েযক 340 1১২ 2২৮ 

কম ির্ারী 5,284 ১,৮৮১ 3,৪০৩ 

উি-কমার্ 8,283 ৩,০৫৩ ৫,২৩০ 

শ্রর্মক স্থােী ৩৯,২৪৩ ২৪,695 ১4,548 

(স্থােী শ্রর্মবকর শূন্যিদ) িবব 18,281 

জন অস্থােী শ্রর্মক র্নবোর্জি আবি। 
 বদর্ল - 18,281 

 নদর্নকর্ির্েক - ৮,022 

 উি-কমার্ ৩৯,২৪৩ ৫0,998 ১4,548 

সব িবমার্িঃ ৪৭,৫২৬ 54051 19,778 

 

 

শুোোর েে ো  :  

মবদজএিমস’ে সব েস্তদরর কি েোরীিণ শুোোর েে োর আেরণিে উৎকষ েোর জন্য সভা কদর অঙ্গীকারাবে  চেোরম্যানদক আহ্বােক কদর 

পমরোলক ও ঊর্ধ্েেন কি েকেোর সিন্বদে মবদজএিমস’র বনমেকো কমিটি িঠিে হদেদ।  এ কমিটি শুোোর েে োর মবষেসমূহ িমনটমরাং 

করদ।  মবদজএিমসমত জােীে শুোোর চকৌশলেে োর িলশ্রুমেদে সব েস্তদর শৃঙ্খলা মিদর এদসদ।  জােীে শুোোর চকৌশল মবষদে 

মবদজএিমস 2019-20 অে েব।দর মনম্নরূপ উদেখদর্াগ্য কি ে-পমরকল্পনা বাস্তবােন কদরদ। : 

 বনমেকো কমিটি কর্তেক 2টি সভার আদোজন করা হদেদ।  

 বনমেকো কমিটির সভার মসোন্ত র্োর্ে বাস্তবােন করা হদেদ।  

 ওদেবসাইদট শুোোর চসবাবক্স হালনািাে করা হদেদ।  

 উত্তি েে োর (Best practices) োমলকা েণেন কদর িন্ত্রণালদে চেরণ করা হদেদ।  

 অাংশীজদনর (Stakeholders) অাংশগ্রহদণ 1টি  সভা করা হদেদ।  

 কি েকেো-কি েোরীদের অাংশগ্রহদণ োকমর সাংক্রান্ত মবমভন্ন েমশক্ষণ আদোজন করা হদেদ।  120 জন কি েকেো-কি েোরীদক বমণ েে 

মবষদে েমশক্ষণ েোন করা হদেদ।  

 কি েকেো-কি েোরীদের অাংশগ্রহদণ সুশাসন সাংক্রান্ত মবমভন্ন েমশক্ষণ আদোজন করা হদেদ।   91 জন কি েকেো-কি েোরীদক উি মবষদে 

েমশক্ষণ েোন করা হদেদ।  

 পাটক্রে নীমেিালা এবাং মবদজএিমস’র আইন মবভাদির িািলাসমূহ পমরোলনার নীমেিালা েণেন কদর ওদেবসাইদট েকাশ করা 

হদেদ।  

 চসবা সাংক্রান্ত চটাল মি নম্বরসমূহ মবদজএিমস ও মিলসমূদহর েথ্য বাোেদন দৃশ্যিান করা হদেদ।  

 স্বেদণামেে েথ্য েকাশ মনদে েমশকা হালনািাে কদর ওদেবসাইদট েকাশ করা হদেদ।  

 মবদজএিমসর ওদেবসাইদট েথ্য অমধকার চসবাবক্স হালনািাে করা হদেদ।  

 মবদজএিমসর ওদেবসাইদট অমভদর্াি েমেকার ব্যবিা (GRS) চসবাবক্স হালনািাে করা হদেদ।  

 বাংলাণিশ িাতীয় ফিফিটাল আফকসণটকচাে এে মিাকাল পণয়ন্ট ও ফবকল্প মিাকাল পণয়ন্ট কে সকতসা ফিণয়াগ প্রিাি কণে ফবণিএেফসে 

ওণয়বসাইণট প্রকাশ কো হণয়ণে। 

 িিস্বার্ স সংফিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুেক্ষা প্রিাি) ফবফিোলা 2017 এে ফবফি 4 অনুসাণে “মিফিগণিণটি অফিসাে” ফিণয়াগ প্রিাি কণে 

ওণয়বসাইণট প্রকাশ কো হণয়ণে। 

 প্রকণল্পে বাফষ সক ক্রয় পফেকল্পিা অনুণোিি কো হণয়ণে। 

 ফবণিএেফস কর্তসক প্রকণল্পে বাস্তবায়ি অগ্রগফত পফেিশ সি/পফেবীক্ষে কো হণয়ণে। 

 প্রকল্প পফেিশ সি/পফেবীক্ষে প্রফতণবিণিে সুপাফেশ বাস্তবায়ি কো হণয়ণে। 

 ফপফপএ 2006 এে িাো 11(২) ও ফপফপআে 2008 এে ফবফি 16(৬) অনুযায়ী 2019-20 অর্ সবেণেে ক্রয় পফেকল্পিা ওণয়বসাইণট 

প্রকাশ কো হণয়ণে। 

 ই-মটন্ডাণেে োধ্যণে ক্রয়কায স সম্পািি কো হণয়ণে। 

 স্ব স্ব মসবা প্রিাি প্রফতশ্রুফত (ফসজেণিি চ চাট সাে) বাস্তবায়ি অগ্রগফত পফেবীক্ষে কো হণয়ণে। 

 শাখা/অফিশাখা/আওতািীি/অিস্তি কায সালয় ফিয়ফেত পফেিশ সি কো হণয়ণে। 
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 শাখা/অফিশাখা/আওতািীি/অিস্তি কায সালয় পফেিশ সি প্রফতণবিণিে সুপাফেশ বাস্তবায়ি কো হণয়ণে। 

 সফচবালয় ফিণি সশোলা ২০১৪ অনুযায়ী িফর্ে মেফে ফবযাস কো হণয়ণে এবং অপ্রণয়ািিীয় িফর্ ফবিষ্ট কো হণয়ণে। 

 ফিয়ফেত প্রাফতষ্ঠাফিক গেশুিািীে আণয়ািি কো হণয়ণে। 

 সেয়েণতা অফিণস আসা-যাওয়া েফিটফেং কো হণয়ণে। 

 ফবদ্যুৎ, পাফি ও মটফলণিাি ফবল সেয়েণতা পফেণশাি কো হণয়ণে। 

 কে সকতসা-কে সচােী বিফলকাণল প্রফেত ফিয়ে-িীফত অনুসেে কো হণয়ণে। 

 িাপ্তফেক কাণি অিলাইি মেসপন্স ফসণস্টে (ই-মেইল/এসএেএস)-এে ব্যবহাে 100% কো হণয়ণে। 

 িাপ্তফেক কাণি ইউফিণকাণিে ব্যবহাে 100% কো হণয়ণে। 

 শুদ্ধাচাে কে সপফেকল্পিায় অন্তর্ভ সক্ত ফবফিন্ন কায সক্রে বাস্তবায়ণিে িয 2019-20 অর্ স বেণে বোদ্দকৃত অণর্ সে  পফেোে ফেল 10 (িশ) 

লক্ষ টাকা। 

 ফবণিএেফস কর্তসক প্রেীত িাতীয় শুদ্ধাচাে মক শল কে সপফেকল্পিা, 2019-20 ফবণিএেফসে  ওণয়বসাইণট আপণলাি কো হণয়ণে। 

 

অমভদর্াি গ্রহণ ও মনষ্পমত্ত :  

মবদজএিমসদে সব সিে চর্ চকান চর্ৌমিক অমভদর্াি গ্রহণ কদর ো মনষ্পমত্ত করার কার্ েক্রি আন্তমরকো ও অেয়ন্ত চপশাোমরদের সাদে 

সিাধান করা হদে োদক  েশাসন মবভাি চেদক োপ্ত র্োর্ে অমভদর্াি মববরণীর উপর মভমত্ত কদর মবভািীে িািলা রুজু করা হে  

িািলা মনষ্পমত্ত চক্ষদে আত্মপক্ষ সিে েদনর সুদর্ািসহ মনজ আইন উপদেষ্টার িোিে গ্রহণ করা হে   

 

র্বিাগীে মামলা  :  

প্রর্িববদনাধীন অথ ি-বিবর 

(২০১9-২০) পর্েভূি কমার্ 

র্বিাগীে মামলার সাংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বিবর র্নষ্পর্েতিি মামলার সাংখ্যা অর্নষ্পন্ন  র্বিাগীে মামলার 

সাংখ্যা র্াকুর্রচুযি/ 

বরখাস্ত  

অব্যাহর্ি  অন্যান্য দণ্ড কমার্ 

১১৪ ০১ ৫৬ ১৩ ৭০ ৪৪ 

 

 

অন্যান্য মামলা  :  

র্ববজএমর্স প্রধান কায িালে 

কর্তিক দাবেরতিি মামলার 

সাংখ্যা 

র্ববজএমর্স প্রধান কায িালবের  

র্বরুবদ্ধ দাবেরতিি র্রর্ 

মামলার সাংখ্যা 

দাবেরতিি কমার্ 

মামলার সাংখ্যা 

র্নষ্পর্েতিি কমার্ 

মামলার সাংখ্যা 

মামলার ধরণ 

২২ ০২ 47 66 েশাসমনক 

০৬ ০১ 07 ০3 জমি-জিা সাংক্রান্ত 

 

অবসর প্রদান ও অবসবরাের িাওনার্দ ির্রবোধ : 

২০১৯-২০ অথ িবিবর র্ববজএমর্স প্রধান ও আঞ্চর্লক কায িালবে মহাব্যবস্থািক হবি এর্সও িয িাবের ৬ জন কম িকিিা এবাং র্মবলর 

ব্যবস্থািক বা িদুর্ধ্ি ০২ জন কম িকিিাসহ বিিমাবন র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালে, আঞ্চর্লক কায িালে এবাং র্মল সমূবহর কমার্ ১১৮২২ 

জন শ্রর্মক কম ির্ারীর গ্রাচুইটি িাওনা এবাং অন্যান্য কদনা বাবদ কমার্ ৩০৫৯.৪৯ ককাটি র্াকা ববকো রবেবি। 

 

র্র্র্কৎসা :   

০১. বিরজএমবস প্রধান কার্ সা য়, আঞ্চব ক কার্ সা য় ও বম সমূরি স্বািে থকরন্দ্র প্রার্বমক স্বািে থসিা থিয়া িরয় র্ারক। ২০১৯-

২০২০ সার   থমাে ৮৬,২২৪ শ্রবমক, কম সচােী, কম সকিসারিেরক প্রার্বমক স্বািে থসিা থিয়া িয়।  

০২. বম সমূরিে শ্রবমক, কম সচােী, কম সকিসারিে সন্তানরিে সেকাবে থ াষণা অনুর্ায়ী টিকািান কম সসূবচরি অাংশগ্রিণ কোরনা িরয় 

র্ারক।   

০৩. প্রধান কার্ সা য় ও বম সমূরি ৭,১২৫ জনরক কৃবম নাশক ঔষধ থসিন কোরনা িয়।  

০৪. প্রধান কার্ সা য় ও বম সমূরি শ্রবমক, কম সচােী, কম সকিসারিে মরে প্রায় ২,৫৩৪ জরনে েরক্তে শকসো িেীক্ষা ও  প্রায় ২০,০৯১  

জরনে েক্তচাি িেীক্ষা কো িরয়রে এিাং প্ররয়াজন অনুর্ায়ী বচবকৎসাে িোমশ স থিয়া িয়।  

০৫. প্রধান কার্ সা য় ও বম সমূরিে প্রায় ৬২৮ জন কম সচােী, কম সকিসারিে হৃিরোগ, থরাক ও উচ্চ েক্তচাি ঝুবক বনণ সরয়ে জন্য  

            এবসআে িেম পূেরণে সময় েরক্ত চবি স (Lipid profile) ও  বসবজ কোরনা িয় এিাং প্ররয়াজনীয় িোমশ স থিয়া িয়।  

০৬. বম সমূরিে প্রায় ১,২৫৬ জন  শ্রবমক, কম সচােী, কম সকিসারিে েরক্তে গ্রুি বনণ সয় কো িয় ও ০৪ জরনে থিিাো টিস বি ভা োস 

শনাক্ত কো িয়।  

০৭. বম সমূরিে শ্রবমকরিে ব্যবক্তগি ও িবেরিশগি িবেষ্কাে িবেচ্ছন্নিা বিষরয় িোমশ স থিয়া িয়। 
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০৮. শ্রবমক কোবিন, শ্রবমক েয়র ে, শ্রবমক থকায়াে সাে ও আশিারশে থেন ও িবেরিশ িবেষ্কাে িবেচ্ছন্ন োখাে জন্য বনয়বমি 

িবেিশ সন কো িয় ও প্ররয়াজনীয় ব্যিিা থনয়া িয়।  

০৯.  থিরশে করোনা ভা োসজবনি COVID-19 থোগ এে প্রাদুভসাি  োয় বিরজএমবস প্রধান কার্ সা য় ও বম সমূরিে সক  

স্তরেে কম সকিসা, কম সচােী ও শ্রবমকরিেরক COVID-19 থোগ বিষয়ক িথ্য ও থোগ বিস্তাে িরি প্রবিরোধমূ ক সিকসিা 

গ্রিরণ কার্ সকেী ব্যিিা থনয়া িয়। থর্মন অবিসসমূরি কম সেি অিিায় প্রবিিাে কমিরক্ষ ২০ থসরকি ধরে িাে িাে িাি থধায়া 

এিাং িোি স্যাবনো জাে ব্যিিাে কো, িাঁবচকাবশ থিওয়াে সময় বশষ্টাচাে িজাে োখা, সামাবজক ও শােীবেক দূরুে িজায় 

োখা, মাস্ক ব্যিিাে কো, থমবিরক  বিভারগ বচবকৎসক ও বচবকৎসা কমীরিে বিবি  (PPE) ব্যিিাে কো, থিরিে স্পশসিীন 

ভারি িািমাত্রা মািাে জন্য  নফ্রা-থেি র্ারম সাবমোে ব্যিিাে কো ও অন্যান্য প্ররয়াজনীয় ব্যিিা গ্রিণ কো িয়। 

 

                                                             

স্বাস্থয ককবন্দ্র প্রাথর্মক স্বাস্থয কসবা 

 

 

সামার্জক দােবদ্ধিা : 

বাাংলাবদবের উন্নেবনর ধারাবার্হকিা বজাে রাখার জন্য বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন এবাং এর র্মলসমূহ প্রর্িষ্ঠার ির কথবক 

‘‘কবি িাবরর্ কসাসাল করসিনর্সর্বর্লটি (CSR)’’/সামার্জক দােবদ্ধিা এর আওিাে যথাসম্ভব অবদান করবখ আসবি। বাাংলাবদবের 

জনবগাষ্ঠীর র্বরার্ একটি অাংে িার্ র্েবল্পর সাবথ সরাসর্র সমৃ্পি রবেবি। কাঁর্া িার্ উৎিাদন কথবক উৎিার্দি িার্ িণ্য 

রপ্তার্ন/বাজারজাি করা িয িন্ত বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন র্বর্িন্ন স্তবর গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা রাবখ। বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন 

কদবের িার্ র্েবল্পর সাবথ জর্ড়ি র্বোল জনবগাষ্ঠী, তিষক, শ্রর্মক, ব্যবসােী, কম ির্ারী ও কম িকিিাবদর আথ ি-সামার্জক র্নরািো প্রদান 

করবি। এিাড়া সামার্জক দােবদ্ধিার অাংে র্হসাবব র্ববজএমর্স র্বর্িন্ন র্েযামূলক, কসবামূলক ও ধমীে প্রর্িষ্ঠান ির্রর্ালনা কবর 

আসবি। যার মবধ্য রবেবি ১৩টি র্বদ্যালে, ৩টি মাদ্রাসা, ২৫টি কযার্ন্টন, ২০টি প্রাথর্মক র্র্র্কৎসা ককন্দ্র এবাং এযাথবলটিকস, সাইর্িাং, 

ির্লবল (মর্হলা), হযান্ডবল (মর্হলা), কাবার্ি (মর্হলা), িাবরাবোলন (মর্হলা), িাইবকাোবন্ডা, উশু, র্জমন্যার্স্টক, ফুর্বল (মর্হলা), 

ফুর্বল (পরুষ) ও মাস্টাস ি  এযাথবলটিকস টিম রবেবি।  

 

র্বদ্যালে বািােন : 

মবদজএিমস’র কি েকেো, কি েোরী ও রমিমিদকর সন্তানদের স্বল্প খরদে মশক্ষা েোদনর লদক্ষয় চিাট ১3টি মবদ্যালে োলু রদেদ।  েন্মদে 

িােমিক মবদ্যালে ০৯টি, মনম্নিােমিক মবদ্যালে ০৩টি এবাং োেমিক মবদ্যালে ০১টি  মশক্ষারিান চবশ ভাদলা হওোে কি েোরী-

রমিমিদকর সন্তান ।াড়াও বামহদরর অদনক মশক্ষােী অেেন কদর োদক  মবদ্যালে গুদলাদে ৩৭৪৪ জন ।াে ৪০১৮ জন ।ােীসহ চিাট 

৭৭৬২ জন মশক্ষােী অেেনরে আদ। এবাং চিাট  1২৪ জন মশক্ষক মনদোমজে রদেদ।ন  স্কুলগুদলার মশক্ষক-কি েোরীর চবেন-ভাোমে 

মনেন্ত্রণাধীন মিলসমূদহর িান্ড হদে জােীে চবেন চেল অনুর্ােী েোন করা হদে োদক  

 

িার্ক্রে ও উৎিাদন :  

িার্ক্রে :  

কদবের প্রার্ন্তক তিষকবদর িাবর্র ন্যায্য মূল্য র্নর্িিকবল্প র্ববজএমর্স’র আওিাধীন র্মলগুবলা ২০১৯-২০ িার্ কমৌসুবম ২২টি র্মবলর 

র্মলঘার্ এর িাোিার্ে বহুল িার্ উৎিার্দি ৬৯ টি কমাকাবম ককন্দ্র অনুবমাদবনর মাধ্যবম সারা বির িার্ক্রে কায িক্রম র্ালু রাবখ। 

২০১৯-২০ িার্ কমৌসুবম র্ববজএমর্স এর আওিাধীন র্মলগুবলা আর্থ িক প্রর্িকূলিা সবত্বও র্বপল ির্রমাণ িার্ খর্রদ কবর তিষকবদর 

ন্যায্য মূল্য র্নর্িি কবর। ২০১৯-২০ িার্ কমৌসুবম কমার্ িার্ খর্রবদর ির্রমাণ ও গড় দর (প্রর্ি কুইিঃ), কমার্ মূল্য র্নবম্ন প্রদান করা  

হবলা : 
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২০১৯-২০ অথ িবিবর িার্ক্রে (৩০/০৬/২০২০ িার্রখ িয িন্ত) : 

ক্রবমক নাং বিিেণ িবেমাণ 

১ িার্ক্রবের র্নর্ লযযমাত্রা  ১৯.৩১ লয কুইন্টাল 

২ ক্রেতিি িাবর্র ির্রমাণ  ৬.১২ লয কুইন্টাল 

৩ প্রর্ি কুইন্টাল গড় দর (র্াকা)  ৪৮৯৯.২৬  র্াকা 

৪ কমার্ ক্রেতিি িাবর্র মূল্য         ২৯৯.৯২ ককাটি র্াকা 

 

র্ববজএমর্স’র র্মলসমূবহর উৎিার্দি িণ¨ : 

িার্কল সমূবহ কাঁর্ািার্ প্রর্ক্রোজািকরবণর মাধ্যবম িার্জাি দ্রব্য উৎিার্দি হে। বিিমাবন িার্কল সমূবহ কহর্সোন, স্যার্কাং, র্সর্বর্স, 

ব্াাংবকর্, এর্বর্স (র্জওজুর্), উন্নিমাবনর িাবর্র সূিা, মবমভন্ন েকরদণর িাইভারমসিাইি জুট ব্যাি ও কাপড় (িাইনার জুট িয়ামিক, 

ইউমনেন জুট িয়ামিক , ইউমনেন কয়ানভাস) এবাং পাদটর বহুমুখী পণ্য চর্িন-িাইল কভার, িয়াশন ব্যাি, স্কুল ব্যাি, চলমিস হয়ান্ড ব্যাি, 

চসমভাং মকটস, নাস োমর পট, নাস োমর মসট, জুট চটপ, কুশন কাভার, পে ো ও কাপড়, মিেি ও মবমভন্ন ও রেীন কািড় ইিযার্দ িাড়াও রর্প্রুফ 

িাবর্র কািড় এবাং কািড় বারা রর্প্রুফ িাবর্র কািবড়র ব্যাগ ইিযার্দ উৎিার্দি হে। এিাড়া নন-জুর্ র্িনটি র্মবলর মবধ্য (১) র্মল 

ফার্ন ির্োং এস্ট্রববাি ি ও অন্যান্য ককর্মকযাবলর সমন্ববে কিিার টিউব (২) জুবর্া ফাইবার গ্লাসইন্ডার্স্ট্রজ এ িার্জাি িণ্য, প্লার্স্টক ও অন্যান্য 

ককর্মকযাবলর সমন্ববে জুর্ প্লার্স্টক সামর্গ্র (৩) গালফ্রাহার্বব এ িার্ র্েবল্প ব্যবহাবরর জন্য যন্ত্র ও যন্ত্রাাংে উৎিার্দি হে। 

 

 

২০১৯-২০ অে েব।দরর উৎপােন  : 

 ২০১৯-২০ অে েব।দর সাংদশামধে বাদজট উৎপােন ৮৯,৩০৭ চিঃটন এর উৎপােন ৫৯,৯৭৪ চিঃটন, অমজেে হার ৬৭.১৫%  

 ২০১৯-২০ অে েব।দর েমেমেন িড় উৎপােন 226.32 চিঃটন, পক্ষান্তদর ২০১৮১৯ অে েব।দর েমেমেন িড় উৎপােন ম।ল ২৪৯.৬২ 

চিঃটন  

 ২০১৯-২০ অে েব।দর চিাট োলু োঁে ম।ল ৩৮০০ টি, ২০১৮-১৯ অে েব।দর চিাট োলু োঁে ৪১২৮ টি  

 

 

র্বিণন :  

র্বিণন ও র্বক্রে র্বিাবগর কায িাবর্ল মূলি অিযন্তরীন র্বক্রে ও নববদর্েক র্বক্রে এ দু’টি উি-র্বিাবগর মাধ্যবম সম্পাদন করা হবে 

থাবক। নববদর্েক উি-র্বিাবগর কায িাবর্ল িণ্যর্ির্েক যথা- কহর্সোন, স্যার্কাং, র্সর্বর্স ইিযার্দ োখার মাধ্যবম সম্পাদন করা হবে 

থাবক। ২০১৯-২০ অথ িবিবর র্ববজএমর্স’র র্বক্রে লযযমাত্রা র্িল 1,0৭,০00 কম.র্ন। এ লযযমাত্রার র্বিরীবি ৮৫,৫৩৮.০৩ কম.র্ন 

িার্জাি িণ্য র্বক্রে করা হবেবি, যার মূল্য ৮৫০.৯৭ ককাটি র্াকা। অথ িাৎ র্বক্রে লযযমাত্রার ৭৯.৯৪% অর্জিি হবেবি। লযযমাত্রা 

অজ©কনর লবযয র্বিণন র্বিাগ কদবের অিযন্তরীণ বাজারসহ বর্হিঃর্ববশ্ব িার্িবণ্যর বাজার সৃর্ি, সম্প্রসারণ ও সাংরযবণ বিরব্যার্ি 

কম ©ককৌেল গ্রহণ কবর। 

 

২০১৯-২০ সাবলর প্রর্িবন্ধকিাসমূহ : 

 

২০১৯-২০ অথ িবিবর র্বিণন র্বিাগ স্থানীে ও আন্তজিার্িক িয িাবে র্বর্িন্ন প্রর্িবন্ধকিার সনু্মখীন হবেবি- 

 িারি বাাংলাবদবের িার্িবণ্যর একটি বড় বাজার। িারি কর্তসক এর্ন্ট-িার্ম্পাং র্িউটি আবরাি করাে র্ববজএমর্স’র অধীনস্থ 

র্মলগুবলার উৎিার্দি িণ্য িারবি রপ্তার্ন মারাত্মকিাবব হ্রাস কিবেবি। 

 িার্ িবণ্যর গুরুত্বপূণ ি আন্তজিার্িক বাজার- সুদান, র্সর্রো, ইরান ইিযার্দ কদেসমূবহ রাজননর্িক অর্স্থর্িেীলিা এবাং আন্তজিার্িক 

র্নবষধাজ্ঞার কারবণ এসব বাজাবর িার্ িবণ্যর রপ্তার্ন বাধাগ্রস্ত হবচ্ছ। 

 িারবি রপ্তার্ন কবম যাওোে ম্যাবন্ডর্র্র প্যাবকর্জাং এযাক্ট (এমর্িএ) িবণ্যর বাজাবর ব্যািক মাত্রাে কবসরকার্র িার্কলসমূবহর 

আগমণ ঘর্াে এবাং ব্যবহারকারীগণ কর্তিক পরািন বস্তা পনিঃব্যবহাবরর ফবল এখাবি র্ববজএমর্স’র িণ্য র্বক্রবে প্রর্িবন্ধকিা সৃর্ি 

হবেবি। 

 এিাড়া নববদর্েক বাজাবর িার্িবণ্যর (র্ববেষিিঃ র্সর্বর্স) র্বকল্প করর্িোর লুম এবাং কসালজার লুবমর িবণ্যর ব্যবহার ব্যািক হাবর 

বৃর্দ্ধ কিবেবি। ফবল কবসরকার্র িয িাবে উৎিার্দি উন্নি মাবনর কহর্সোন কািড় র্সর্বর্স িবণ্যর র্বকল্প র্হসাবব ব্যবহার বৃর্দ্ধ িাবচ্ছ। 

 আর্ফ্রকার অর্ধকাাংে কদে এবাং মধ্যপ্রাবর্যর তুরস্ক, ইরান, র্সর্রো, কলবানন এসব কদবে িলাবরর মূবল্যর র্বিরীবি স্থানীে মুদ্রার 

র্বর্নমে হাবরর অর্স্থর্িেীলিার কারবণ িাবদর আমদার্ন খরর্ কববড় র্গবেবি। ফবল এসব বাজাবর িার্ িবণ্যর রপ্তার্ন বাধাগ্রস্ত 

হবচ্ছ। 
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গৃহীি সাংস্কারমূলক িদবযিসমূহ : 

র্ববজএমর্স’র বাজার প্রর্িবন্ধকিাসমূহ কমাকাববলা এবাং কক্রিার কসবা র্নর্িিকরবণর লবযয মুিবাজার অথ িনীর্ির প্রর্িবযার্গিামূলক 

বাজাবর র্ববজএমর্স’র িবণ্যর কযৌর্িক মূল্য র্নধ িারণ করিিঃ কক্রিাবদর সার্ব িক সবহাবযার্গিাে র্বিণন র্বিাগ কর্তিক র্নবম্নাি 

সাংস্কারমূলক িদবযিসমূহ গ্রহণ করা হবেবি : 

 র্বক্রে বরাবদ্দর কমোদ অর্নর্দ িি সমেকাল এর ির্রববিি ১২০ র্দন করা হবেবি। 

 স্থানীে এবাং নববদর্েক র্বক্রে কিস্ক আলাদা কবর কম িসম্পাদন প্রর্ক্রো সহর্জকরণ ও দ্রুি করা হবেবি। 

 অঞ্চল র্ির্েক কিস্ক এর ির্রববিি িণ্যর্ির্েক কিস্ক ব্যবস্থা প্রবিিন করার ফবল র্বক্রে প্রর্ক্রোে গর্িেীলিা এবসবি এবাং কলাকববলর 

সুষ্ঠু ব্যবহার র্নর্িি করা সম্ভব হবেবি।  

 র্বক্রে করর্জস্টাবর কক্রিার্ির্েক র্হসাব সাংরযণ করা হবচ্ছ। 

 কক্রিার্ির্েক নর্থ ব্যবস্থািনা িদ্ধর্ি অনুসরণ করা হবচ্ছ। 

 র্বক্রে বরাবদ্দর েিিসমূহ আরও সহর্জকরণ করা এবাং আবরা ব্যবসাবান্ধব করার উবদ্যাগ গ্রহণ করা হবেবি। 

 খুলনা অঞ্চবলর র্মলগুবলার ির্রবহন খরর্ কমাবনার লবযয ঐ অঞ্চবলর উৎিার্দি িণ্য মাংলা বন্দবরর মাধ্যবম রপ্তার্ন করাবক 

অগ্রার্ধকার প্রদান করা হবচ্ছ।  

 এফওর্ব রপ্তার্নর কযবত্র কক্রিাবদর stuffing charge বহন করার র্নেম রর্হি করা হবেবি। 

 মার্সক মূল্য র্নধ িারণ এর ির্রববিি র্ার্হদা র্ির্েক মূল্য র্নধ িারণ প্রর্ক্রো র্ালু করা হবেবি। 

 নদর্নক, সাপ্তার্হক, মার্সক প্রর্িববদন প্রস্তুবির মাধ্যবম র্নের্মি র্বক্রে ির্রর্স্থর্ি িয িববযণ করা হবচ্ছ। 

 র্বক্রে প্রর্ক্রোে িদারর্ক বাড়াবনার লবযয বরাদ্দিত্র রপ্তার্ন প্রধাবনর ির্রববিি প্রকল্প প্রধাবনর বরাববর কপ্ররণ করা হবচ্ছ। 

 Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, bank guarantee এর র্বিরীবি মূল্য প্রদান প্রর্ক্রো 

 সহর্জকরণ করা হবেবি। 

 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ িবিবরর লযযমাত্রা ও অজিবনর তুলনামূলক র্র্ত্র র্নম্নরূি : 

 

পাটজাে পন্য 

মবক্রে কার্ েক্রি 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

লক্ষয়িাো অজেন অজেদনর হার (%) লক্ষয়িাো অজেন অজেদনর হার (%) 

িানীে মবক্রে 

(দি. টন) 

22500 ২৯৩৩৫.৫৯ ১৩০.৩৮% ৩২০00 50,366.11 ১৫৭.৩৯% 

রপ্তামন 

(দি. টন) 

87000 ২৯০৩০.৩৩ ৩৩.৩৭% 7৫000 ৩৫,১৭১.৯২ ৪৬.৯০% 

চিাট মবক্রে 

(দি. টন) 

109500 ৫৮৩৬৫.৯২ ৫৩.৩০% 10৭০00 ৮৫,৫৩৮.০৩ ৭৯.৯৪% 

 

২০১৮-১৯ এবাং ২০১৯-২০ সাদলর িানীে মবক্রে ও রপ্তামন (দিঃ টন) 
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এক নজবর গি ১৯ বৎসবরর স্থানীে ও নববদর্েক র্বক্রবের িথ্য : 

                                                                                                                                        চকাটি টাকাে 

ক্র:নাং অে েব।র মিদলর সাংখ্যা রপ্তামন আে িানীে মবক্রে আে চিাট আে 

1 2001-02 35 642.81 118.84 761.65 

2 2002-03 25 520.09 90.41 610.5 

3 2003-04 25 440.81 78.58 519.39 

4 2004-05 25 396.25 86.67 482.92 

5 2005-06 25 507.62 68.54 576.16 

6 2006-07 25 438.82 82.26 521.08 

7 2007-08 25 471.21 101.97 573.18 

8 2008-09 25 404.45 136.49 540.94 

9 2009-10 27 654.15 279.97 934.12 

10 2010-11 21 915.06 343.14 1,258.20 

11 2011-12 27 1060.7 214.49 1,275.19 

12 2012-13 25 1380.45 316.18 1,696.63 

13 2013-14 25 629.42 424.92 1,054.34 

14 2014-15  23 810.61 260.016 1,150.80 

15 2015-16  23 ৭০২.৪৬ ৪৯৬.০০ ১,১৯৮.৪৬ 

16 2016-17  23 ৭৮৫.৫৮ ৪০৫.১২ ১,১৪১.১৬ 

17 2017-18  22 835.86 328.69 1,164.55 

১৮ ২০১৮-১৯ ২২ ২৫৬.৮৫ ৩৩৬.১২ ৫৯২.৯৭ 

১৯ 2019-20 22 303.51 547.46 ৮৫০.৯৭ 

 

1৯ বৎসদরর িানীে ও ববদেমশক মবক্রদের মেে 

 

 

 

 

২০১৯-২০ অে েব।দর সম্পামেে চুমি : 

 

 র্ববজএমর্স ও খাদ্য অর্ধদপ্তবরর মবধ্য ২২,০৪৩ কম.র্ন িার্িণ্য সরবরাদহর চুমি সম্পন্ন হে, র্ার মূে ২৮৪.০০ চকাটি টাকা  

 র্ববজএমর্স ও র্বএর্ির্স’র মবধ্য ১৮৮০.২৬ কম.র্ন িার্িণ্য সরবরাদহর চুমি সম্পন্ন হে, র্ার মূে ৩০.১২ চকাটি টাকা  
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স্থানীে বাজার সম্প্রসারবণ ২০১৯-২০ সাবলর কায িক্রম : 
 

ক)  ঢাকা আন্তজিার্িক বার্ণজয কমলা ২০২০ -এ অাংেগ্রহণ : 

র্তিীে বাবরর মবিা এবারও র্ববজএমর্স র্নজস্ব দৃর্িনন্দন প্যার্ির্লেবন রাজধানীর কেবরবাাংলা নগবর ০১–৩১ জানুোর্র ২০২০ সমবে 

২৫িম ঢাকা আন্তজিার্িক বার্ণজয কমলা ২০২০-এ অাংেগ্রহণ কবর। র্ববজএমর্স’র িণ্যসামগ্রী প্রদে িবনর জন্য প্যার্ির্লেনবক বেব্ 

কণ িার, িার্ ির্লমার ও ইবনাবিেন কণ িার, কট্রর্িেনাল ও এমর্িএ কণ িার, িাইিারর্সফাইি কণ িার, িার্ িািার িানীে কণ িার, জুবর্া-

ফাইবার গ্লাস কণ িার, র্মলস্ ফার্ন ির্োংস কণ িার, িথ্য/অর্ির্থ কন িাবর িাগ কবর সাংর্িি িণ্য সামগ্রী প্রদে িন ও র্বক্রে এর ব্যবস্থা করা হে। 

র্ববজএমর্স র্রজািি প্যার্ির্লেন িয িাবে মবনারম উিস্থািনার জন্য ৩ে পরস্কার প্রাপ্ত হে।  

 

িাবণজে থম ায় বিরজএমবসে প্যার্ির্লেন  

খ) বিসরপ্ল ও িহুমূখী িস্ত্র থম ায় অাংেগ্রহণ :  

০৯–১১ জানুয়াবে ২০২০ সমরয় Bangabandhu International Conference Center (BICC) –এ 

‘বিসরপ্ল ও িহুমূখী িস্ত্র থম া’ে আরয়াজন কো িরয়রে। এ কমলাে বিরজএমবস ৮ ফুর্ x ৮ ফুর্ আেিবনর একটি স্টবল র্ববজএমর্স‘র 

উৎিাবিি িণ্য সমুি উিিািন করে। 

 

                                             ‘বিসরপ্ল ও িহুমূখী িস্ত্র থম া’ 
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র্ববদবে র্বর্িন্ন কমলা ও ব্যবসার্েক অনুষ্ঠাবন অাংেগ্রহণ : 

র্ববজএমর্স নববদর্েক বাজাবর িার্িবণ্যর র্ার্হদা সৃর্ি করার িাোিার্ে কক্রিাগবণর র্ার্হদা পূরবণ সবর্ি আবি। র্বর্িন্ন কদবে          

িার্িবণ্যর র্ার্হদা বৃর্দ্ধর লবযয র্নের্মিিাবব নববদর্েক কক্রিাগবণর সাবথ কযাগাবযাগ রযা করা হে। িািাড়া ইর্ির্ব কর্তিক আবোর্জি 

র্ববদবের বাজাবর র্বর্িন্ন প্রকার কমলাে র্ববজএমর্স অাংেগ্রহণ কবর থাবক। ২০১৯-২০ অথ িবিবর নতুন বাজার সৃর্ির লবযয দর্যণ 

ককার্রো, র্ীন, জাম িার্ন, র্ফনল্যাণ্ড প্রর্ির্নর্ধ দল কপ্ররণ করা হে। এসব সফবরর ফবল ইবিামবধ্য ঐ সমস্ত র্ববদর্ে বাজার হবি ইর্িবার্ক 

সাড়া িাওো যাবচ্ছ।  

 

2nd China International Import Expo (CIIE) কমলা :  

China CTEXIC Corporation-এর সহবযার্গিাে ০৫-১০ নবিম্বর ২০১৯ সমবে র্ীবনর সাাংহাই-কি অনুর্ষ্ঠি 2nd China 

International Import Expo (CIIE) েীষ িক কমলাে র্ববজএমর্স’র ৪ (র্ার) সদবস্যর একটি প্রর্ির্নর্ধদল অাংেগ্রহণ কবর। 

CTEXIC Corporation কর্তিক র্ববজএমর্স’কক নান্দর্নক উিস্থািন আন্তিজার্িক ির্রমন্ডবল র্ববজএমর্স’র ির্রর্র্র্িবক সমৃদ্ধ 

কবরবি। স্টবল আগি অর্ির্থবদর মবনারম র্িজাইবনর একটি িাবর্র ব্যাগ উিহার র্হসাবব কদো হে।  

 

                                               র্ববজএমর্স’র ৪ (র্ার) সদবস্যর একটি প্রর্ির্নর্ধদল 

 

রযণাববযণ র্বিাগ :  

যার্ন্ত্রক রযণাববযণ : 

 প্রধান কায িালে হবি প্রদে কম িসূর্র্ বাস্তবােবনর অগ্রগর্ি সবরজর্মবন িয িববযবণর জন্য র্মলওোর্র ির্রদে িন, র্মলওোর্র প্রর্িববদন 

কপ্ররণ এবাং কমর্েনার্রজ রযণাববযণ এর অগ্রগর্ি সাংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রর্িববদন িয িাবলার্না করা । 

 র্মবলর যন্ত্রাাংে সাংগ্রহ ির্রর্স্থর্ি (স্থানীে ও আমদার্নতিি) িয িাবলার্না, িয িববযণ ও মিামি প্রদান। অপ্রর্র্লি, পরািন এবাং 

ব্যবহাবরর অনুিবযাগী যন্ত্রিার্ি এবাং কমর্েনার্রজ মাত্রানুযােী/কার্িি উৎিাদন র্দবি সযম নে ঐ সমস্ত যন্ত্রিার্ি ও 

কমর্েনগুবলাবক র্কছুর্া ির্রবিিবনর মাধ্যবম অর্ধক উৎিাদবন সহােিা করা। 

 র্মল কমর্েনারীর জটিল ধরবণর ত্রুটি দুরীকরণাবথ ি র্মবলর প্রবকৌেলীবদরবক িরামে ি প্রদান এবাং প্রবোজন অনুযােী এক র্মবলর 

যন্ত্রাাংে অন্য র্মবল প্রদান পূব িক সহােিা করা। 

 ব্যে বহুল যন্ত্রাাংে ক্রবের ব্যািাবর কার্রগর্র মিামি প্রদান করা।  

 আমদার্ন ও ক্রে র্নিিরেীলিা কর্মবে আনার লবযয র্মল ওোকিেিগুবলাবি খুর্রা যন্ত্রাাংে নির্র এবাং ওোকিেি কম িকাণ্ড র্নের্মি 

িয িাবলার্না করা। 

 র্মল কমর্েনার্রজ ববন্ধর কারবন প্রদে অলস মজুর্র র্নের্মি/প্রর্িমাবস িয িাবলার্না করা।  

 উৎিাদবনর সাবথ সমৃ্পি র্বিাগসমূহ যথা- উৎিাদন র্বিাগ, রযণাববযণ র্বিাগ ও মান র্নেন্ত্রণ র্বিাবগর কম িকাবণ্ডর সাবথ 

র্নের্মি সমন্বে সাধন ও কযাগাবযাগ রযাপূব িক উৎিাদবন সহােিা করা।  

 সাংস্থার অধীনস্থ র্মলগুবলার কমর্েনার্রর ব্যালার্সাং, মি িানাইবজেন, র্রহযার্বর্লবর্েন ব্যািাবর যার্াই/িদন্ত এবাং সুষ্ঠু ির্রকল্পনা 

গ্রহবণর ব্যািাবর সহােিা করা।  

 সুষ্ঠু রযণাববযণ র্নর্িিকবল্প এবাং র্মবলর প্রবোজবন প্রবকৌেলীবদর আন্তিঃর্মল িদােবনর মাধ্যবম িারসাম্য রযা এবাং িাবদর 

কম িদযিা মূল্যােন করা। 
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 র্মলগবলাবি গ্যাস র্নর্িি করার লবযয র্িিাস গ্যাস র্ির্স্ট্রর্বউেন ককাাং, বাখরাবাদ গ্যাস র্ির্স্ট্রর্বউেন ককাাং ও কণ িফুর্ল গ্যাস 

র্ির্স্ট্রর্বউেন ককাাং, ির্িমাঞ্চল গ্যাস র্ির্স্ট্রর্বউেন ককাাং সহ সকল গ্যাস সরবরাহকারী কর্তিিবযর সাবথ সাব িযর্ণক কযাগাবযাগ 

রযা করা। 

 সাংর্িি ির্রর্ালক, র্ববজএমর্স কর্তিিয, মন্ত্রণালে এবাং সরকার্র অন্যান্য কায িালেবক র্ার্হদামার্ফক িথ্য প্রদানসহ দাপ্তর্রক 

কম িকাবণ্ড সাহায্য করা।  

 

নবদুযর্িক রযণাববযণ :  

 র্বর্ধ কমািাববক র্মলসমূবহর র্বদুযৎ সরবরাহ, রযণাববযণ ও নবদুযর্িক কায িক্রমসমূবহর িদারর্ক এবাং এ সম্পর্কিি যাবিীে খরর্ 

র্নেন্ত্রবণর র্দক র্নবদ িেনা, বাস্তবােন ও উদ্ধিিন কর্তিিবযর িয িাবলার্না সিাে র্বদুযৎ সম্পর্কিি িথ্য সরবরাহ করা।  

 নবদুযর্িক যন্ত্রিার্ি রযণাববযণ ও যথারীর্ি প্রবোবগর কযবত্র র্মল ির্রদে িন, প্রর্িববদন কিে এবাং বাস্তবােবনর অগ্রগর্ি 

িয িাবলার্না করা।  

 র্মলসমূরি র্বদুযৎ সরবরাহ র্নর্িি করার লবযয র্ির্ির্ব, র্ির্ির্ির্স, ওবজািার্িবকা, িেী র্বদুযিােন কবাি ি, কিসবকা সহ সকল 

র্বদুযৎ সরবরাহ কর্তিিবযর সাবথ সাব িযর্ণক কযাগাবযাগ রযা করা হবচ্ছ। 

 র্মলগুবলার র্বদূযৎ সরবরাবহর প্রর্িববদন প্রস্তুি করা এবাং প্রর্িকারক র্বষেক ব্যবস্থা গ্রহবণর র্নর্মবে র্ববজএমর্সর উর্ধ্িিন 

কর্তিিয সমীবি উিস্থািন করা। র্মবলর সুইর্র্গোর, ট্রযাসফরমার ইিযার্দবি ককানরূি কগালবযাগ কদখা র্দবল সবরজর্মবন   

ির্রদে িনপূব িক িা কমরামবির র্বষবে র্মলবক প্রবোজনীে উিবদে/র্নবদ িেনা প্রদান করা।  

 ব্যেবহুল যন্ত্রাাংে ক্রবের ব্যািাবর কার্রগর্র মিামি প্রদান করা। অব্যবহৃি যন্ত্রাাংেগুর্ল সম্ভাব্য রুিান্তবরর মাধ্যবম ব্যবহারবযাগ্য 

করার র্নর্মবে প্রবোজনীে উিবদে প্রদান করা।  

 র্মলওোর্র মার্সক র্বদুযৎ র্বল ও ববকো র্বদুযৎ র্ববলর ির্রমাণ িয িাবলার্না করা।  

 র্বদুযৎ র্বভ্রার্ ও কলািবের্িাং এর কারবণ র্মল সমূবহর আর্থ িক যর্ির ির্রমাণ র্নণ িে করা।  

 র্বদুযৎ উিবকবন্দ্রর সরোমার্দ এবাং র্মল কমর্েনারীর জটিল ধরবনর ত্রুটি দূরীকরণাবথ ি র্মবলর প্রবকৌেলীবদর িরামে ি প্রদান করা।  

 সাংর্িি ির্রর্ালক, র্ববজএমর্স কর্তিিয, মন্ত্রণালে এবাং সরকার্র অন্যান্য কায িালেবক র্ার্হদা মার্ফক িথ্য প্রদানসহ অর্ফর্সোল 

কম িকাবণ্ড সাহায্য করা। 

 ২০১৯-২০ অিথবিবর র্ববজএমর্স’র র্মলগুবলাবি রযণাববযণতিি/সাংরর্যি কমর্েনার্রজ ও ইকুযইিবমণ্ট এর সাংখ্যা ১৪১৮১টি। 

 

পরবকৌেল োখা :  

কম িির্রর্ধ: র্ববজএমর্স ও এর অধীনস্থ র্মলগুবলার নতুন অবকাঠাবমা/প্ররয়াজনীয় সাংস্কাে ও থমোমি কাজ/িবন র্নম িাবণর নকো, 
র্িজাইন িরীযাকরণ ও অর্ধকির স্বল্প ব্যবে উিবযাগী অবকাঠাবমা/িবন র্নম িাবণ র্মলসমূহবক কার্রগর্র সহােিা, অনুবমাদন ও 
িদারর্কর মাধ্যবম বাস্তবােন করা হে।  
 

আরএফর্কউ এর মাধ্যবম সম্পন্নতিি কাজ : 

 মার্নকগেস্থ কলমুবাড়ীবি িার্ িািা কথবক িানীে নির্রর িাড়াতিি গুদাম সাংস্কার ও কমরামি কাজ (২ে ধাি)। 

 ঢাকা আন্তজিার্িক বার্ণজযবমলাে র্ববজএমর্সর র্মর্ন প্যার্ির্লেন র্নম িাণ কাজ। 

 জািীে বস্ত্র র্দবস উদযািন উিলবযয আবোর্জি কমলাে র্ববজএমর্স’র স্টল সুসর্িিকরণ কাজ।  

 র্ববজএমর্সর ৭ম িলাে ২টি কবয কি-ককোর কসন্টার স্থািন কাজ। 

 র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালবের নীর্ িলাে িাণ্ডার অর্ফস, কস্টার রুম ও র্নরািো প্রহরীবদর ব্যবহৃি কযটি সাংস্কার ও কমরামি 

কাজ। 

 

র্ির্ির্ি প্রকল্প : 

র্ির্ির্ি প্রকল্প (কনা-র্িউ কগি হাউজ েীষ িক প্রকল্প), র্ট্টগ্রাম। 

   

বাস্তবােনাধীন প্রকল্প : 

 র্ববজএমর্স প্রর্েযণ, গববষণা ও ফযােন র্িজাইন ককন্দ্র র্নম িাণ কাজ (র্লমান)। 

 ৩৭নাং র্দলকুোস্থ সানমুন স্টার র্াওোবরর ৮ম-৯ম িলা এবাং ৫ম িলাে কার িার্কিাং জােগাে বার্হবর কাবর্ িন ওোল ও র্িিবর 

প্রবোজনীে কিবকাবরেন কাজ। 

 কেখ হার্সনা কসানালী আঁে িবন প্রকল্পটি সরকার্র অথ িােবন করার জন্য সার-সাংবযি মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুবমাদবনর 

জন্য বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবে  কপ্ররণ। 

 বনানী হাউর্জাং কমবপ্লক্স “র্স” র্াইি প্লবর্ বিিমাবন ২টি ইউর্নর্ র্বর্েি ৪িলা িবন র্নম িাণ কাজ সম্পন্ন। 
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ির্রকল্পনা র্বিাগ :  

 বস্ত্র  ও িার্ মন্ত্রণালে হবি র্বর্িন্ন সমবে র্ার্হি প্রকল্প ও ির্রকল্পনা র্বষেক িথ্য কপ্ররণ করা হে। 

 র্ববজএমর্স কর্তিক গৃর্হি প্রকল্পগুবলার বিিমান অবস্থা ও অগ্রগর্ি প্রর্িববদন নির্রপূব িক র্ার্হদা অনুযােী মন্ত্রণালবে র্রবিার্ ি প্রদান 

করা হবেবি। 

 র্ববজএমর্স’র সাবথ সাংর্িি র্বর্িন্ন র্বষবে জািীে সাংসবদর প্রবনাের নির্র কবর কপ্ররণ করা হে। 

 ঢাকা, র্ট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চল হবি প্রাপ্ত ধীরগর্িসম্পন্ন মালামাবলর এবাং অন্তব িিীকালীন সমবের জন্য সুইাং িার্ িস, বল র্বোর্রাং ও 

কর্ইন ইিযার্দর িাড়িত্র প্রদাবনর জন্য প্রবোজনীে কায িক্রম সম্পন্ন কবর র্মলবক অবর্হি করা হবেবি। 

 ঢাকা, র্ট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চবলর র্মবলর র্বর্িন্ন প্রকার স্ক্র্যাি মালামাল র্বর্ক্রর কর্ন্ডারসহ অন্যান্য কায িক্রবমর র্নেমনীর্ি অনুসরণ 

করা হবেবি র্কনা িা যার্াই-বািাই ও িয িববযবণর ির কর্তিিবযর র্নকর্ উিস্থািন কবর অনুবমাদন প্রার্প্তর ির র্মলবক অবর্হি 

করা হবেবি। 

 র্মলসমূবহ র্ির্িআর-২০০৮ (হালনাগাদ সাংবোধনী) অনুসরণপূব িক ক্রেকায ি গ্রহবণর র্বষেটি মর্নর্র্রাং করা হবেবি; র্নবদ িেনা কদো 

হবচ্ছ।  

 র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালবের র্বর্িন্ন প্রকার মালামাল ক্রবের জন্য র্ির্িআর-২০০৮ অনুসরণ কবর ক্রে কায িক্রম সম্পন্ন করা 

হবেবি, হবচ্ছ। 
 

িাণ্ডার ক্রে :  

 র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালবে এবাং এর র্নেন্ত্রণাধীন র্মলসমূবহ ২০১৯-২০২০ অথ ি বিবরর জন্য Annual Procurement Plan 

(APP) প্রণেন করা হবেবি এবাং কস অনুযােী র্বর্িন্ন মালামাল এর ক্রেকায িক্রম সম্পন্ন করা হবেবি। 

র্মলসমূবহ র্ির্িআর-২০০৮ অনুসরণ পূব িক ক্রেকায ি গ্রহবণর র্বষেটি মর্নর্র্রাং করা হবেবি। 

 

গববষণা ও মানর্নেন্ত্রণ র্বিাগ :  

মানর্নেন্ত্রণ র্বিাবগর ২০১৯-২০ অথ িবিবরর উবেখবযাগ্য কম িকাবণ্ডর র্ববরণী : 

(ক) সাংস্থার মানর্নেন্ত্রণ র্বিাগ কর্তিক গি ২০১৯-২০ িার্ক্রে কমৌসুবম সমবে সমবে র্বর্িন্ন র্মবলর িার্ক্রে ককন্দ্র ির্রদে িন কবর 

ক্রেতিি িাবর্র আদ্র িিা ও যার্াইমান িরীযা র্নরীযাপূব িক প্রাপ্ত অর্নেম দূরীকরণাবথ ি প্রবোজনীে িরামে ি প্রদান এবাং র্মবলর গুদাবম 

মজুদ িার্ ির্রদে িন কবর িাবর্র আদ্র িিা, যার্াইমান ও সাংরযন এর র্বষবে কজার িদারর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করাে গুণগি মানসম্পন্ন 

িার্ক্রবে সহােক ভুর্মকা িালন কবরবি।  

 

 

                                         

                                                   িার্ ির্রদে িন ও আদ্র িিা িরীযণ 

(খ) িার্িবণ্যর র্বশ্ববাজার কক্রিার মাবকির্ র্হবসবব র্বববর্র্ি হবে থাবক। িাই কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক িণ্য উৎিাদবনর জন্য র্মবলর 

মান র্নেন্ত্রণ র্বিাগ কর্তিক সাব িযর্ণকিাবব উৎিাদবনর প্রর্িটি স্তবর কবঠার মান র্নেন্ত্রণ কায িক্রম ির্রর্ালনা কযমনিঃ িাবর্র কমাড়ার 

ওজন িরীযা, ইমালেবনর স্থার্েত্বকাল ও প্রবোবগর হার িরীযা, স্লাইিার ও সূিার র্বর্িন্ন গুনগি মাবনর িরীযা এবাং কািবড়র 

িারী/হালকা ও ের্ি িরীযার মাধ্যবম অর্নেম/ত্রুটি-র্বচুযর্ি র্র্র্িি কবর কসগুবলা দূরীকরণাবথ ি যথাসমবে উৎিাদন র্বিাগবক অবর্হি 

করার ফবল সঠিক মাবনর িার্িণ্য উৎিাদন র্নর্িি হবে আসবি। ফবল র্বগি বৎসবর কক্রিাগবণর র্নকর্ হবি িবণ্যর মাবনর র্বষবে 

ককান দার্ব/অর্িবযাগ উত্থার্িি হের্ন। 

 

পাটপণ্যের প্রি-প্রিপণ্যেন্ট সাণ্যভ ে : 

িািাড়া মান র্নেন্ত্রণ র্বিাগ িবণ্যর র্প্র-র্েিবমন্ট সাবিির কযবত্র যবথি সুনাম ও কক্রিার আস্থা অজিন কবরবি। ফলশ্রুর্িবি মান র্নেন্ত্রণ 

র্বিাগ ২০১৯-২০ অথ িবিবর র্ববদেী কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক প্রাে ৩৩,২২০ (রিবত্রশ িাজাে দু শি বিশ) কবল িন্মবদ্ধ আরব 

আর্মরাবির কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক প্রাে ৩০,০০০ (র্ত্ররে হাজার) কবল, সুদানী কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক প্রাে ১,৫০০ (এক হাজার 

িাঁর্েি) কবল ও তুরবস্কর কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক প্রাে ১,৭২০ (এক হাজার সািেি র্বে) কবল িার্িণ্য র্প্র-র্েিবমন্ট সাবিি এবাং 
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কদেীে কক্রিার (খাদ্য র্বিাগ) র্ার্হদা কমািাববক প্রাে ৮৬,৯০০ (বেয়াবশ িাজাে নয়শি) কবল িার্িণ্য র্প্র-কির্লিার্র সাবিি কবর 

ককাোর্লটি সাটি ির্ফবকর্ ইসুয করা হবেবি। এবি র্ববজএমর্স’র প্রাে ২৪,০০,০০০ (র্র্িে লয ) র্াকা আর্থ িক সাশ্রে হবেবি। 

 

      

 

                                                      িার্জাি িবণ্যর সাবিি কায িক্রম 

২। গববষণা র্বিাবগর ২০১৯-২০ অথ িবিবরর উবেখবযাগ্য কম িকাবন্ডর র্ববরণী :  

র্ববজএমর্স’র গববষণা র্বিাগ িার্জাি িবণ্যর ব্যবহার বৃর্দ্ধ ও বাজার সম্প্রসারবণর লবযয কদর্ে/র্ববদর্ে কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক 

নতুন নতুন  িাইিারর্সফাইি িার্জাি িণ্য, ফুি কগ্রি িার্ িণ্য ও জুর্ র্জও কর্ক্সর্াইল উৎিাদন ও সরবরাহ করা হবে থাবক।  

 

(ক) ফুি কগ্রি িার্িণ্য উৎিাদন কায িক্রম মর্নর্র্রাং : 

গববষণা র্বিাগ কর্তিক র্ববজএমর্স’র ০৭(সাি) টি র্মবল বিিমাবন উৎিাদনরি ফুি কগ্রি িার্িবণ্যর উৎিাদন কায িক্রম মর্নর্র্রাং করা 

হবচ্ছ। উৎিার্দি িবণ্য আনবসবিার্নফাবেবল ম্যার্াবরর উির্স্থর্ি আইবজও ৯৮/১ এর মাত্রা অনুযােী ১২৫০ র্ির্িএম এর মবধ্য রাখার 

লবযয প্রর্িটি র্মল হবি র্নের্মি নমুনা সাংগ্রহপূব িক র্বর্সএসআইআর এর ল্যাব হবি িরীযণ কবর ফলাফল র্মলবক অবর্হি করা হবচ্ছ। 

িািাড়া, ২০১৯-২০ অথ িবিবর র্বর্িন্ন কদর্ে/র্ববদর্ে কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক ৩৮,৮৩৬/-(আর্র্ত্রে হাজার আর্েি ির্ত্রে) র্াকার ফুি 

কগ্রি িার্িবণ্যর নমুনা র্বক্রে করা হবেবি। 

 

 

 

ফুিবগ্রি িার্জাি িণ্য 

 

(খ) িাইিারর্সফাইি িার্িণ্য র্বক্রে কায িক্রম : 

গববষণা র্বিাবগর িত্ত্বাবধাবন িাইিারর্সফাইি িার্জাি িবণ্যর ব্যবহার বৃর্দ্ধ ও বাজার সম্প্রসারবণর লবযয গি ২০১৯-২০ অথ িবিবর 

র্বর্িন্ন কদর্ে/র্ববদর্ে কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক কলাবগা ও র্িজাইন অনুযােী এবাং কদবে/র্ববদবে র্বর্িন্ন সরকার্র অর্ফস/প্রর্িষ্ঠানবক 

প্রাে ১,৬৫,৫৫,৮৩০/= (এক থকাটি িয়ষবি  ক্ষ িঞ্চান্ন িাজাে আেশি বত্রশ) র্াকার িাইিারর্সফাইি িার্িণ্য সরাসর্র গববষণা র্বিাগ 

হবি র্বক্রে করা হবেবি।   
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িাইভারমসিাইি পাটপণ্য 

 

গ) জুর্ র্জও কর্ক্সর্াইল উৎিাদন ও ব্যবহার বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত : 

বাাংলাবদে িার্ গববষণা ইনর্িটিউর্ (র্ববজআরআই) কর্তিক উদ্ভার্বি Natural Additive Treated Jute Geo-Textile  

প্রযুর্িটি র্ববজআরআই কর্তিক  বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন (র্ববজএমর্স) এর র্নকর্ হস্তান্তর করা হে। প্রযুর্িটি গ্রহণ করার ফবল 

কক্রিার র্ার্হদা কমািাববক ন্যার্ারাল এর্িটিি র্ট্রর্বমন্ট জুর্ র্জও কর্ক্সর্াইল বার্ণর্জযকিাবব উৎিাদন করা সম্ভব হবব। জুর্ র্জও 

কর্ক্সর্াইবলর উৎিাদন ও ব্যবহার বৃর্দ্ধর লবযয গি ২০১৯-২০ অথ িবিবর ব্যবহারকারী সকল প্রর্িষ্ঠান/কিকবহাল্ডারবদর সমন্ববে ১টি 

কম িোলার আবোজন করা হে।  

 

 

 

                                                                জুট মজও চটক্সটাইল 

 

প্রফশক্ষে : 

ফবণিএেফস’ে প্রফশক্ষে ফবিাণগে উণযাণগ 2019-20 অর্ সবেণে ফবফিন্ন প্রফশক্ষে কে সূচফচণত 1424 িি প্রফশক্ষোর্ী অংশগ্রহে কণেি। 

মযখাণি 1283 িি পুরুষ ও 141 িি েফহলা প্রফশক্ষোর্ীণক প্রফশক্ষে প্রিাি কো হয়। 
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ফবণিণশ প্রফশক্ষে : 

বাংলাণিশ িস্ত্র ও পাট েন্ত্রোলণয়ে সহণযাফগতায় গত 01-10-2019 n‡Z 26-10-2019 তাফেণখ ITEC India ‡Z অনুফষ্ঠত 

“Textile Mill Management” শীষ সক প্রফশক্ষে কে সূচফচণত বিরজএমwস’ে দু’জন কে সকতসা অংশগ্রহে কণেি।  

GQvovI MZ 14-10-19 n‡Z 02-11-2019 Zvwi‡L Beijing, China  ‡Z অনুফষ্ঠত “Evaluation and Management of 

PPP Projects for Baangladesh” শীষ সক প্রফশক্ষে কে সূচফচণত  বিরজএমwস’ে GK Rb কে সকতসা অংশগ্রহে কণেি। 

 

 

 

 

 
                                                                                          

এমআইএস ও আইটি র্বিাগ :  

  র্ববজএমর্স’র িার্ক্রে, িার্িণ্য র্বক্রে, শ্রর্মক উির্স্থর্ি ও মজুর্র, ওিারর্াইম প্রদান, র্বদ্যমান স্টক ইিযার্দ একটি সফট্ওেযাবরর 

মাধ্যবম র্ির্জর্ালাইজি করার লবযয র্ববজএমর্স’র আওিাধীন সকল র্মবলর র্বিাগীে কায িক্রমবক সমন্বে কবর ১৬টি মর্িউল 

নির্র করা হবেবি। 

 র্ববজএমর্সবি কবি িাবরর্ কলবিবল ERP প্রস্তুি করার সকল কাজ সম্পন্ন করা হবেবি।  

 
ই-কর্ন্ডার্রাং/ইর্জর্ি : 

সাংস্থার ক্রে কায িক্রবম স্বচ্ছিা ও গর্িেীলিা আনেবনর জন্য ই-কর্ন্ডার্রাং/ইর্জর্ি কায িক্রমগ্র হণ করা হবেবি। 

 

Group Message িদ্ধর্ি : 

২০১৯-২০২০ অথ িবিবর অত্র সাংস্থাে Group Message িদ্ধর্িবি র্বর্িন্ন ধরবণর Message কপ্ররণ করা হবেবি। 

 

ই-ফাইর্লাং কায িক্রম : 

র্ববজএমর্সবক র্ির্জর্ালাইজি করার লবযয ই-ফাইর্লাং কায িক্রম র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালবের প্রবিযক দপ্তবর শুরু করা হবেবি। 

র্মলসমূবহ ই-ফাইর্লাং কায িক্রম র্ালু করার র্বষেটি প্রর্ক্রোধীন আবি। 

 

 



পাতা-21 

 

বাবোবমর্ট্রক র্সবস্টম র্ালুকরণ : 

র্ববজএমর্স’র প্রধান কায িালেসহ র্মলসমূবহর কম িকিিা, কম ির্ারী হার্জরা র্নর্িি করবণর লবযয বাবোবমর্ট্রক র্িিাইস স্থািন করা 

হবেবি।  

 

র্হসাব ও অথ ি র্বিাগ : 

আর্থ িক ও র্হসাব ব্যবস্থািনাে গৃহীি সাংস্কার কাযক্রিম আর্থ িক কলনবদন, ক্রে ব্যবস্থািনা, স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করার জন্য 

র্নবম্নাি কাযক্রিম গৃহীি হবেবিিঃ- 

 সাংস্থার র্নেন্ত্রণধীন র্মলসমূবহ কম িরি শ্রর্মকবদর মজুর্র ব্যাাংক র্হসাববর মাধ্যবম কর্বক/এটিএম বুথ কথবক উবোলবনর প্রর্ক্রো র্ালু 

করা হবেবি; 

 পূব িবিী অথ িবিবরর র্হসাব সাংকলন িরবিী অথ িবিবরর ১৫ জুলাইবের মবধ্য সম্পন্ন করা হবচ্ছ। 

 A/C Payee কর্ক এর মাধ্যবম সকল কলনবদন সম্পাদন করা হবচ্ছ। 

 

২০১৯-২০২০ অথ িবিবরর আে ও ব্যে র্ববরণী (অর্নরীর্যি) : 

                                                                                                                                          (লয র্াকাে) 

ক্রিঃ 

নাং 
র্ববরণ কহর্সোন কসর্কাং র্সর্বর্স ইোণ ি অন্যান্য কমার্ 

  আেসমূহিঃ             

১ স্থানীে র্বক্রে 20005.43 29480.04 2840.29 2195.37 2940.04 57461.17 

২ নববদর্েক র্বক্রে 5946.42 18233.54 4996.45 323.11 556.70 30056.22 

৩ সাবর্সর্ি 733.21 2582.03 596.08 25.93 111.34 4048.59 

৪ 
অ-ির্রর্ালন 

আে 
75.16 174.99 35.23 36.89 8.97 331.24 

৫ কমার্ আে 2676.22 5047.60 8468.05 2581.30 3617.05 91897.22 

  ব্যেসমূহিঃ       

৬ 
কাঁর্া িাবর্র 

ব্যবহার 
8807.27 19381.42 1977.66 1709.79 772.15 32648.29 

৭ 
অন্যান্য প্রিযয 

কাঁর্ামাল 
924.13 2011.06 174.37 96.58 1842.99 5049.13 

৮ মজুরী 19766.84 37326.45 3792.52 1658.05 1186.22 63730.08 

৯ কবিন 3984.18 7792.76 956.52 935.53 850.31 14519.30 

১০ র্বদুযৎ 1240.27 2063.22 298.66 194.28 147.87 3944.30 

১১ জ্বালানী 187.03 199.30 59.16 3.10 33.41 482.00 

১২ 
কমরামি ও 

রযণাববযন 
1153.97 1871.95 262.02 163.08 161.19 3612.21 

১৩ অবর্ে 162.48 296.45 33.71 48.70 32.41 573.75 

১৪ বীমা 121.58 240.38 32.78 23.44 22.12 440.30 

১৫ 
অন্যান্য কারখানা 

উির্রব্যে 
156.37 250.51 32.88 38.59 42.78 521.13 

১৬ 
প্রর্ক্রোধীন 

িবণ্যর সমন্বে 
613.67 79.84 190.05 (65.82) 79.35 1527.09 

১৭ 
মজুদ িবণ্যর 

সমন্বে 
4263.31 18780.07 4383.01 26.67 (530.08) 26922.98 

১৮ প্রোসর্নক ব্যে 813.15 1697.52 216.98 207.50 215.82 3150.97 

১৯ র্বক্রে ব্যে 338.26 755.01 86.45 47.28 46.70 1273.70 

২০ সুদ ব্যে 1791.35 4820.66 456.32 97.53 240.32 8075.52 

২১ 
কমার্ ব্যে  

(৬...+ ২০) 
44323.86 98196.60 12953.09 5184.30 5143.56 165801.41 

২২ 
নীর্ লাি/(যর্ি)  

(৫-২১) 
(17563.64) (47726.00) (4485.04) (2603.00) (1526.51) (73904.19) 

 



পাতা-22 

 

সম্পবদর র্ববরণ  :                                                                                                                         লক্ষ টাকা        

মববরণ ঢাকা অঞ্চল েিগ্রাি অঞ্চল খুলনা অঞ্চল নন-জুট চিাট 

সম্পমত্ত ও পমরসম্পেঃ 
     

িােী সম্পদের মূে 503607.23 445465.81 466338.42 20689.12 1436100.58 

বােঃ পুমিভূে অবেে 12898.97 8755.76 11447.58 307.91 33410.22 

*নীট িােী সম্পে 490708.26 436710.05 454890.84 20381.21 1402690.36 

মবমনদোি 876.29 31.41 53.36 0.00 961.06 

েলমে সম্পেঃ 
 

স্টক এন্ড চস্টার 29689.26 21481.20 40758.71 1841.31 93770.48 

চেনাোর 25499.66 10749.07 8197.55 2474.15 46920.43 

মিলসমূদহর পাওনা 3320.14 4670.41 3201.17 80.74 11272.46 

অমগ্রি,জিা ও েোন 6331.20 1142.47 2957.10 104.46 10535.23 

োপ্য ইনদটমরি চরমভমনউ 910.53 382.98 1484.85 0.00 2778.36 

মবদজএিমস েলমে মহসাব 58857.85 6719.20 0.00 0.00 65577.05 

নিে এবাং ব্যাাংদক জিা 341.55 968.46 456.54 754.30 2520.85 

চিাট েলমে মহসাব 124950.19 46113.79 57055.92 5254.96 233374.86 

লাভ/(ক্ষমে) মহসাব 306320.25 228122.73 582693.34 5364.58 1122500.90 

চিাট সম্পে 922854.99 710977.98 1094693.46 31000.75 2759527.18 

 

িােী সম্পে : ভূমি, ভূমি উন্নেন, োলান চকাঠা ও অন্যান্য, িাপনা ও র্ন্ত্রপামে, আসবাবপে ও সরিািামে, পমরবহন ও চিাটরর্ান, 

অন্যান্য সম্পে  উদেখ্য, চর্ মবদজএিমস’র পমরোলনা পষ েদের ২৮/০৩/২০১৬ োমরদখ অনুমিে পষ েে সভার মসোন্ত নাং-৩৬৫.১৩/১৫-

১৬ এর আদলাদক ইেঃপূদব ে ভয়ালুোর মনদোি করে; মিদলর িােী সম্পমত্তর পুনঃমূোেন করার জন্য মনদে েশনা চেওো হদেম।দলা  চস 

আদলাদক মিলগুমল ভয়ালুোর মনদোি করে; িােী সম্পমত্তর পুনঃমূোেন কদরদ।  সকল মিদলর পুনঃমূোেন েমেদবেন েকল্প মহসাব 

মবভাি হদে একীভূে কদর একটি সিমন্বে েমেদবেন েস্তুে করা হদেদ।  সিমন্বে েমেদবেদনর আদলাদক েথ্য উপাদত্ত িােী সম্পদের 

পুনঃমূোেনকৃে টাকার অাংক উদেখ করা হদলা  

 

মিলসমূদহর মূলধন ও োেদেনার মববরণী :                                                                                                লক্ষ টাকায় 

মববরণ ঢাকা অঞ্চল েিগ্রাি অঞ্চল খুলনা অঞ্চল নন-জুট চিাট 

মূলধন ও োেসমূহ      

অনুদিামেে মূলধন 2875.00 3015.00 3950.00 170.00 10010.00 

পমরদশামধে  মূলধন 1040.32 868.43 1232.90 77.83 3219.48 

সরকামর ইকুইটি কনমিমবউশন 4205.01 8121.43 12821.85 435.40 25583.69 

সমঞ্চমে 496436.37 435243.08 447920.48 19509.00 1399108.93 

মবদজএিমস েলমে মহসাব 7265.24 27004.67 34399.98 3395.57 72065.46 

েীর্ ে চিোেী ঋণ 287962.12 185593.79 437219.59 4501.76 915277.26 

গ্রয়াচুইটি চেনা (েমভশন) 28643.12 19117.93 58719.34 1603.70 108084.09 

েলমে চেনা 
 

ব্যাাংক জিামেমরি ঋণ 4546.95 947.04 35175.33 0.00 40669.32 

পদণ্যর মবপরীদে চেনা 18439.14 9070.69 16108.78 101.85 43720.46 

খরদের মবপরীদে চেনা 3128.83 3036.45 4650.15 224.37 11039.80 

অন্যান্য অে োেদনর মবপরীদে চেনা 16152.94 11813.16 22465.22 343.52 50774.84 

আন্তঃ মিদলর মনকট চেনা 22146.50 2631.69 2292.79 121.39 27192.37 

গ্রয়াচুইটি চেনা ( েলমে ) 32888.45 7529.62 21687.05 686.36 62791.48 

চিাট েলমে চেনা 97302.81 35028.65 102379.32 1477.49 236188.27 

চিাট মূলধন ও োেসমূহ 922854.99 710977.98 1094693.46 31000.75 2759527.18 

 
 

 



পাতা-23 

 

অর্ির্ আির্ে সাংক্রান্ত : 

অর্ির্ আির্ে রির্েবর্ 

জবাববর সাংখ্যা 

র্নষ্পর্েতিি অর্ির্ আির্ে অর্নষ্পন্ন অর্ির্ আির্ে 

সাংখ্যা র্াকার ির্রমাণ 

(বকাটি র্াকাে) 

সাংখ্যা র্াকার ির্রমাণ 

(বকাটি র্াকাে) 

সাংখ্যা র্াকার ির্রমাণ 

(বকাটি র্াকাে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬701 ১7382.62 ২৭ ১৬৩ ১৮৯.৩৭ ৬৫৩৮ ১৭১৯৩.২৫ 

 

201৯-২০২০ অে েব।দরর আে,ব্যে ও চলাকসাদনর পমরসাংখ্যান (েমভশনাল) :  

কলাকসাবনর কারণসমূহ : 

২০১৮-১৯ অথ িবিবর র্ববজএমর্স’র কলাকসাবনর ির্রমাণ র্িল ৬০৪.১২ ককাটি র্াকা এবাং ২০১৯-২০২০ অথ িবিবর কলাকসাবনর ির্রমাণ 

দাঁর্ড়বেবি ৭৩৯.০৪ ককাটি র্াকা অথ িাৎ পূব িবিী বিবরর তুলনাে ১৩৪.৯২ ককাটি র্াকা কবেী কলাকসান হবেবি। কলাকসাবনর র্র্র্িি 

কযত্রসমূহ র্নম্নরূি : 

 অমেমরি ৯১৭৭ জন অিােী রমিমিক ৯৬.৩৬ চকাটি টাকা (১৩.০৪%) 

 ব্যাাংক ঋদণর সুে ৭৪.০৬ চকাটি টাকা (১0.02%) 

 সক্ষিো অনুসাদর উৎপােন না হওো ৩63.74 চকাটি টাকা (49.21%) 

 চিট মিটিাং/রমিমিক আদদালন 18.93 চকাটি টাকা (2.56%) 

 মবদ্যয়ৎ মবভ্রাট 16.77 চকাটি টাকা (2.27%) 

 মসমবএ এর কার্ েক্রি 4.30 চকাটি টাকা (০.58%) 

 সািামজক োেবেো 165.00 চকাটি টাকা (22.32%) 

 

আিযন্তরীণ র্নরীযা র্বিাগ :  

বিরজএমবস ও এে আওিাধীন বম সমূরিে সম্পরিে র্রর্ািযুক্ত ব্যিিাে বনবিি কো িরচ্ছ বকনা িা র্াচা  িাো  ও িেীক্ষা-বনেীক্ষা 

কোে জন্য বনেীক্ষা বিভারগে অধীরন ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খু না অঞ্চর  ৩টি বনেীক্ষা টিম েরয়রে। বনেীক্ষা টিমগুব  কর্তসিরক্ষে অনুরমাবিি 

বসবিউ  অনুর্ায়ী বিরজএমবস ও সেকারেে প্রণীি নীবিমা া, বনরি সবশকা ও সার্কস ারেে আর ারক বম সমূরিে (ক) িাৎসবেক িাস্তি 

প্রবিিািন (খ) িাৎসবেক অভেন্তেীণ বনেীক্ষা সম্পন্ন করেন। 

(ক) িাৎসবেক িাস্তি প্রবিিািন : প্ররিেক অর্ স িৎসে থশরষ বিরজএমবস’ে বনয়ন্ত্রণাধীন বম সমূরিে মজুি কাঁচািাে, িােজাি দ্রব্য, 

ভািাে সামগ্রী ও প্রবক্রয়াজাি মা ামার ে থকান প্রকাে  ােবি/িাড়বি আরে বকনা িাস্তি প্রবিিািরনে মােরম িা উৎ ােন করে এে 

প্রকৃি িবেমাণ বনধ সােণ কো িয়। িাস্তি প্রবিিািন সম্পন্ন িেিিী এ সাংক্রান্ত একটি পূণ সাঙ্গ প্রবিরিিন সাংবিষ্ট বনেীক্ষা টিরমে প্রধান 

কর্তসক বমর ে প্রকল্প প্রধান ও মিাব্যিিািক (বনেীক্ষা) িোিে থপ্রেণ কো িয়। বনেীক্ষা বিভাগ কর্তসক প্রবিরিিনটি র্াচা  িাো  পূি সক 

জিারিে জন্য বমর ে বনকে থপ্রেণ কো িয়। িেিিীরি থর্ৌর্সভাে মােরম বসদ্ধারন্তে আর ারক কর্তসিরক্ষে অনুরমািন িেিিীরি 

বনেীক্ষা বিভাগ থর্রক আিবিবভবিক বসদ্ধান্ত জাবেিত্র আকারে সাংবিষ্ট বম রক অিবিি কো িয়। বম  ব্যিিািনা জাবেিরত্রে বসদ্ধারন্তে 

আর ারক িেিিী ব্যিিা গ্রিণ করেন। প্রবিিেে ১ া থম িরি ৩১থশ আগি এে মরে চ বি িৎসরেে িাস্তি প্রবিিািন সম্পন্ন কো িয়।  

(খ) িাৎসবেক অভেন্তেীণ বনেীক্ষা : বিরজএমবসে বনয়ন্ত্রণাধীন বম সমূরিে র্ািিীয় কার্ সক্রম সুিু ও সুচারুভারি বিরজএমবস ও সেকাে 

কর্তসক প্রনীি বনয়মনীবি/সার্কস াে অনুসে ণ পূি সক সম্পাবিি িরচ্ছ বকনা িা র্াচা -িাো  ও িেীক্ষা-বনেীক্ষাে মােরম প্ররিেক িেে 

বনেীক্ষা সম্পন্ন কো িয়। অভেন্তেীণ বনেীক্ষা সম্পন্ন কোে িে আিবি সাংক্রান্ত একটি পূণ সাঙ্গ প্রবিরিিন সাংবিষ্ট বনেীক্ষা টিরমে প্রধান 

কর্তসক বমর ে প্রকল্প প্রধান ও মিাব্যিিািক(বনেীক্ষা)  িোিে থপ্রেণ করেন। বনেীক্ষা বিভাগ কর্তসক প্রবিরিিনটি র্াচা  িাো  পূি সক 

জিারিে জন্য বমর ে বনকে থপ্রেণ কো িয়। িেিিীরি থর্ৌর্সভাে বসদ্ধারন্তে আর ারক কর্তসিরক্ষে অনুরমািন িেিিী বনেীক্ষা বিভাগ 

থর্রক আিবিবভবিক বসদ্ধান্ত জাবেিত্র আকারে সাংবিষ্ট বম রক অিবিি কো িয়। বম  ব্যিিািনা জাবেিরত্রে বসদ্ধারন্তে আর ারক 

িেিিী ব্যিিা গ্রিণ করেন। প্রবিিৎসে ১ া থসরেম্বে িরি িেিিী িৎসরেে ৩০থশ এবপ্রর ে মরে পূি সিিী িৎসরেে অভেন্তেীণ বনেীক্ষা 

সম্পন্ন কো িয়। িাস্তি প্রবিিািন ও অভেন্তেীণ বনেীক্ষায় উত্থাবিি আিবি সাংখ্যা ৩১থশ থম ২০২০ ির্ সন্ত ক্রমপুবিভূি অবনষ্পবিকৃি 

আিবি সাংখ্যাে িবেসাংখ্যান েরকে মােরম বনরে উিিািন কে ির া : 

বিিেণ ৩০ থশ জুন ২০১৯ ির্ সন্ত 

ক্রমপুবিভুি অবনষ্পন্ন 

আিবিে সাংখ্যা 

১  া জু া  ২০১৯ িরি 

৩১থশ থম ২০২০ ির্ সন্ত সমরয় 

উত্থাবিি আিবিে সাংখ্যা 

৩১থশ থম ২০২০ ির্ সন্ত 

ক্রমপুবিভূি বমমাাংবসি 

আিবি সাংখ্যা 

৩১থশ থম ২০২০ ির্ সন্ত 

ক্রমপুবিভূি অবমমাাংবসি 

আিবি সাংখ্যা 

অভেন্তেীণ ২৫৬৯১ ৫৭৩ ২২৪২৫ ৩৮৩৯ 

িাস্ত প্রবিিািন ১২১৩৭ ২১৬ ১০৯৫০ ১৪০৩ 

থমাে ৩৭৮২৮ ৭৮৯ ৩৩৩৭৫ ৫২৪২ 
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বনেীক্ষা বিভাগ কর্তসক ২০১৯-২০২০ অর্ সিৎসরে বনরোক্ত কার্ সাবি সম্পন্ন কো িরয়রে : 

 অবিে িাম স বনরয়াগ : বনেীক্ষা বিভাগ কর্তসক বিরজএমবস প্রধান কার্ সা রয়ে িাবষ সক চূড়ান্ত বিসাি বনেীক্ষাে জন্য িবিিঃবনেীক্ষক 

বনরয়াগ কো িয়।  

 অিসে প্রাপ্ত কম সকিসা/কম সচােীরিে বনেীক্ষা োড়িত্র প্রিান : ২০১৮-২০১৯ অর্ সিৎরসেে বনেীক্ষা বিভাগ থর্রক বিরজএমবস ও 

বমর ে অিসেপ্রাপ্ত কম সকিসা/কম সচােীে চূড়ান্ত বনেীক্ষা োড়িত্র প্রিান কো িরয়রে। 

 

 জি থিসবক্রিশান িবেিত্র আকারে  সুে : র্ববজএমর্স’র আওিাধীন র্মলসমূবহর প্রকল্প প্রধান ও র্হসাব র্বিাগীে প্রধান ব্যিীি 

অন্যান্য ১৫ টি বিভারগে জি থিসবক্রিশান (দাপ্তর্রক দার্েত্ব বন্টন) কনই। প্রকল্প প্রধান ও বিসাি বিভাগীয় প্রধান ব্যিীি 

অন্যান্য সক  বিভাগ/শাখা প্রধারনে িাপ্তবেক কম সিিন প্রস্তুি কোে  রক্ষে একটি কবমটি গেন কো িয়। কবমটি কর্তসক 

প্রস্তুিকৃি কম সিিন বনেীক্ষা বিভারগে মােরম গি ৩১-১২-২০১৯ িাবেরখ বিরজএমবস’ে থচয়ােম্যান মরিািয় কর্তসক 

স্বাক্ষবেি এিাং বম সমূরি িবেিত্র আকারে  সুে কো িয়।  

 

 বিরজএমবস’ে অবধকিে সমস্যা/সাংকে উিেরণে বিষরয় মিাব্যিিািক(বনেীক্ষা) কর্তসক প্রস্তুিকৃি“Study Report”: 

সাংস্থার কর্োরম্যান মবহাদবের কমৌর্খক িরামে ি ও র্নবদ িেনা মবি র্ববজএমর্সর র্নেন্ত্রণাধীন র্মলসমূহ ির্রর্ালনাে সার্ব িক 

র্বষবে বিিমান বাস্তব অবস্থার আবলাবক র্বিাগর্ির্েক র্বদ্যমান সমস্যা/বলাকসান বৃর্দ্ধর কারণ ও সমাধান/বলাকসান হ্রাস 

করার উিােসমূহ ওির বিরজএমবস ও বনয়ন্ত্রণাধীন বম সমুরিে িাস্তিবভবিক অিারেটিাং িােিেরমরন্সে বিষরয় অবধকিে 

বিবভন্ন বিভারগে বচবিি সমস্যা ও সমাধারনে ওিে জনাি থমািঃ আিদু  িক িােওয়ােী, মিাব্যিিািক (বনেীক্ষা) এে ৩৩ 

িেরেে অবভজ্ঞিাে আর ারক “Study Report” প্রস্তুি কো িয়।  

 

 অবিে ম্যানুরয়  প্রস্তুি : বনেীক্ষা বিভাগ িবেচা নাে জন্য একটি গা ি  া ন/ম্যানুরয়  র্াকা প্ররয়াজন।  রিাপূরি স বনেীক্ষা 

কার্ সক্রম িবেচা নাে থকান গা ি  া ন/ম্যানুরয়  বে  না। িিসমান মিাব্যিিািক (বনেীক্ষা) জনাি থমািঃ আিদু  িক 

িােওয়ােী বনেীক্ষা বিভারগে িাবয়রে র্াকাকা ীন িক্ষিা, থর্াগ্যিা, প্রজ্ঞা ও িাস্তি অবভজ্ঞিাে আর ারক বনেীক্ষা কার্ সক্রম 

সম্পরকস সক  বম , বিরজএমবসে কম সকিসা ও বনেীক্ষা বিভারগে কম সকিসারিে ধােণা র্াকাে জন্য একটি অবিে ম্যানুরয়  

প্রস্তুি করেন। 

 

 বপ্র-অবিে টিম গেন : বিরজএমবস ও এে আওিাধীন বম সমূরি থকান আবর্ সক  েনা সাং টিি িওয়াে িে অরনক কােরণ খেচ 

ও ব্যয় হ্রাস সম্ভি িয় না। প্রবিিারনে আবর্ সক কার্ সক্ররমে স্বচ্ছিা/জিািবিবিিা বনবিি কো অরনক সময় সম্ভি িয় না। 

বিরজএমবসরক আেও আধুবনক, গবিশী  এিাং িাস্তি বভবিক কোে জন্য উি মিাব্যিিািক/ব্যিিািক/উি 

ব্যিিািক(বিিঃ/অর্ স/িীমা/বনেীক্ষা/এমআ এস) িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা-টিম ব িাে, ব্যিিািক/ উিব্যিিািক 

(উৎ/েক্ষনারিক্ষন/মািঃবনিঃ)িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা, উিব্যিিািক/সিিঃব্যিিািক(িােক্রয়)িি মর্ সািাে একজন 

কম সকিসা, উি ব্যিিািক/সিিঃ ব্যিিািক (বিিণন)/সিিঃ বিক্রয় কম সকিসাে িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা সমন্বরয় সাংিাে 

স্মােক নাং বপ্র-অবিে টিম গেরনে স্মােক নাং ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৬.১০১.১৮-৭৭৫ িাবেখিঃ ১২-০৭-২০১৮ থমািারিক 

িপ্তোরিশ জাবে কো িয় এিাং মিাব্যিিািক(বনেীক্ষা)এে িওবািধারন বিরজএমবস প্রধান কার্ সা রয়ে আবর্ সক ও প্রশাসবনক 

কাজ বপ্র-অবিে কাোে জন্য একজন থিস্ক কম সকিসা বিরসরি িাবয়ে প্রিান কো িয়। 

 

 অবিে  রিব রজন্স টিম গেন : বিরজএমবসে প্রধান কার্ সা য় ও আওিাধীন বম সমূরি সমসামবয়ক বক বক অবনয়ম িরচ্ছ ও 

অবনয়ম িওয়াে সম্ভািনা েরয়রে িা বনণ সয় কো। অবনয়ম থোধকরল্প বক বক িিরক্ষি থনয়া র্ায় িা অবনয়ম ও দুনীবিে 

িাৎক্ষবণক অিিা বচবিিকেণ, উি ােন ও নানারুি গৃিীি ব্যিিা গ্রিণ কো। উি-মিাব্যিিািক(বিিঃ/অর্ স/িীমা/ 

বনেীক্ষা/এমআ এস) িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা-টিম ব িাে, উি-মিাব্যিিািক/ব্যিিািক(প্রশািঃ/উৎ/মািঃবনিঃ) িি 

মর্ সািাে একজন কম সকিসা,ব্যিিািক/সিিঃব্যিিািক (বিিণন) িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা, ব্যিিািক/উি ব্যিিািক 

(িােক্রয়)িি মর্ সািাে একজন কম সকিসা সমন্বরয় সাংিাে স্মােক নাং ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৬.১০১.১৮-৪৮৫ িাবেখিঃ ১৯-০৪ -

২০১৮ থমািারিক অবিে  রিব রজন্স টিম গেরনে িপ্তোরিশ জাবে কো িয়। 
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র্ববজএমর্স’র র্মলসমূবহর ২০১৯-২০ অথ িবিবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি : 

 

২২ আগস্ট ২০১৯ িার্রবখ বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেবনর সাবথ র্মলসমূবহর ‘২০১৯-২০ অথ িবিবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি’ 

র্ববজএমর্স’র সিাকবয স্বাযর্রি হে। চুর্ি স্বাযর অনুষ্ঠাবন বাাংলাবদে িার্কল করবিাবরেন’র কর্োরম্যান কায িক্রম কেবষ 

র্ববজএমর্স’র সার্ব িক র্বষবে এবাং র্নেন্ত্রণাধীন র্মলসমূবহর কম িসম্পাদন চুর্ি বাস্তবােবনর লবযয প্রবোজনীে র্দক র্নবদ িেনা কদন। 

 

র্ববজএমর্স’র সাবথ র্মলসমূবহর ‘২০১৯-২০ অথ িবিবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি’ স্বাযর অনুষ্ঠান। 

 

মবদজএিমস’র মিলসমূদহর ২০১৯-২০ অে েব।দরর কি েসম্পােন চুমির অধ ে-বামষ েক মূোেন শীষ েক কি েশালা ২২ আগস্ট 2019 সকাল 

১০:০০ র্টিকাে মবদজএিমস েিগ্রাি আঞ্চমলক কার্ োলদের কনিাদরন্স কদক্ষ আদোজন করা হে  উি কি েশালাে েকল্প েধানিণ এবাং 

মিলসমূদহর চিাকাল পদেন্টবৃদ উপমিে ম।দলন  ১ জুলাই ২০১৯ হদে ৩০ জুন ২০২০ সিেকাদলর জন্য সম্পামেে ‘বামষ েক কেিসম্পােন 

চুমি ২০১৯-২০’এর বামষ েক মূোেন সম্পন্ন হদেদ।  মবদজএিমস চকৌশলিে উদেশ্যসমূদহর লক্ষয়িাো অজেদনর চক্ষদে ৬২.৩৮ এবাং 

আবমশ্যক চকৌশলিে উেদশ্যসমূদহর লক্ষয়িাো অজেদনর চক্ষদে ২০.70 নম্বর োপ্ত হদেদ।  র্ববজএমর্স’র চিাট োপ্ত নম্বর ৮২.০৮  

 
 
উন্নেন প্রকল্প : 

(ক) এফিফপভূক্ত প্রকল্প : 

১। কেখ হার্সনা কেোলাইজি জুর্ কর্ক্সর্াইল র্মল প্রকল্প (মাদারগজ্ঞ, জামালপর) : 

এ প্রকবল্পর মাধ্যবম র্বর্িন্ন অনুিাবি িার্ এবাং তুলার সাংর্মশ্রবণ কািড় উৎিাদন করা হবব। র্জওর্ব অথ িােবন ৫১৮৮৫.৩৭ লয র্াকা 

প্রাক্কর্লি ব্যবে একবনক কর্তিক অনুবমার্দি প্রকল্পটি বাাংলাবদে কসনাবার্হনী ইইনর্স’র োখা প্রকল্পটি বাস্তবােন করবি। প্রকবল্পর Soil 

test, Topographic drawing and layout plan প্রণেন কবর প্রকল্প এলাকাে মাটি িরাবর্র কাজ কেষ করা হবেবি। 

প্রকল্পটির কাবজর জন্য ৬৩.৪০ লয র্াকা ব্যবে একটিন িাবল ককর্বন র্িকআি গাড়ী ক্রে করা হবেবি। বাাংলাবদে নদী গববষণা 

ইনর্স্টটিউর্ কর্তিক পনরাে Feasibility Study সম্পন্ন করা হবেবি। ২০১৮-২০ কমোর্দ প্রকল্পটির কমোদ জুন,২০২১ িয িন্ত আবরা 

১(এক) বির বৃর্দ্ধ করা হবেবি। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ িবিবর সব িবমার্ ১০৭৪.৮৯ লয র্াকা ব্যে হবেবি। ২০২০-২১ অথ িবিবর জন্য 

প্রকল্পটির প্রস্তার্বি বরাদ্দ ২৬৮৯.০০ লয র্াকা।  

 

                                                প্রকবল্পর র্ির্েপ্রস্তর                        প্রকবল্পর মাটি িরাবর্র  কায িক্রম 
 

২। বাাংলাবদে িার্কল কবি িাবরেন এর আওিাধীন ০৩ (র্িন)টি র্মল র্বএমআরইকরণ প্রকল্প : র্জওর্ব অথ িােবন র্িনটি র্মল (ইউএমর্স, 

কজবজআই, গালফ্রা হার্বব) র্বএমআরইকরণ করার জন্য ১৭৩.৮৯ ককাটি র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যে ও ২০১৮-২০ কমোদ সম্বর্লি প্রকল্পটি 

একবনক কর্তিক অনুবমার্দি প্রকল্পটি বাাংলাবদে কসনাবার্হনী ইইনর্স’র োখা প্রকল্পটি বাস্তবােন করবি। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অথ িবিবর সব িবমার্ ৮৩৪.১৪ লয র্াকা ব্যে হবেবি। প্রকল্পটির কমোদ জুন,২০২১ িয িন্ত আবরা ১(এক) বির বৃর্দ্ধ করা হবেবি। ২০২০-২১ 

অথ িবিবর জন্য প্রকল্পটির প্রস্তার্বি বরাদ্দ ১০০০.০০ লয র্াকা।  
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৩। কর্রম জুর্ র্মলস র্লিঃ ও কদৌলিপর জুর্ র্মলস র্লিঃ এ কফল্ট ইউর্নর্ স্থািন এবাং ককএফর্ি র্মলস র্লিঃ এর বহুমুখী ইউর্নবর্র উন্নেন 

ও আধুর্নকােন প্রকল্প : র্জওর্ব অথ িােবন ৩৩৬০.৯৪ লয র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবে অনুবমার্দি জুলাই,২০১৮-র্িবসম্বর,২০২০ কমোর্দ 

প্রকল্পটি বাাংলাবদে কসনাবার্হনী ইইনর্স’র োখা প্রকল্পটি বাস্তবােন করবি। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ িবিবর সব িবমার্ ৬৯৯.৫১ লয 

র্াকা ব্যে হবেবি। ২০২০-২১ অথ িবিবর জন্য প্রকল্পটির প্রস্তার্বি বরাদ্দ ১৪২৭.০০ লয র্াকা।  

 

 

“বহুমুখী িার্িণ্য” 

 

(খ) এফিফপ বফহ সভূত প্রকল্প : 

১। িার্ িািা কথবক নজব িানীে নির্রর িরীযামূলক প্রকল্প (িাইলর্) : 

িাননীে েধানিন্ত্রীর অনুদেরণাে মবদশ্ব সব েেেি বাাংলাদেদশ জনাব এইে এি ঈসিাঈল খান পাট পাো চেদক পানীে উদ্ভাবন কদরন  

২০১৬ সাদলর নদভম্বর িাদস জনাব এইে এি ঈসিাঈল খান এর ব্যমিিে উদদ্যাদি সব ে েেি পাট পাো চেদক বেমর পানীে জাি োমনর 

Intertrop UG (চি ২০১৯ হদে Intertrop UG Intertrop GmbH এ পমরণে হদেদ।) Intertrop UG, Germany এবাং 

মবদজএিমস’র সাদে ২০১৭ সাদল স্বাক্ষমরে MoU এর ধারাবামহকোে Intertrop GmbH কর্তেক িে ০৪/০২/২০১৯ োমরদখ 

উপিামপে ‘Research and Consultation Work: Development and Promotion of Organic Dried Jute 

Leaf Drink’ নািক আরও একটি চর্ৌে িদবষণা েস্তাবনা মবদজএিমস’র মনকট উপিামপে হে  পরবেীদে িাননীে িন্ত্রী জনাব 

চিালাি েস্তিীর িাজী, বীর েেীক এর চনর্তদে সমেব, বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালে এবাং চেোরম্যান, মবদজএিমসসহ ০৫ সেস্য মবমশষ্ট একটি 

েমেমনমধ েল ২২/০৪/২০১৯ োমরদখ জাি োমনর স্টুটিাট ে শহর সির কদরন   

পাট পাো চেদক বজব পানীে বেমরর পরীক্ষামূলক পাইলট েকল্পটির চিোে ৩েিা এক ব।র বৃমের পর িে জুন ২০২০ এ সিাপ্ত হদেদ।  

মজওমব অে োেদন ৪৭৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা োক্কমলে ব্যদে ২০২০-২২ চিোমে “পাট পাো চেদক বজব পানীে বেমরর কারখানা িাপন, 

সমরষাবাড়ী, জািালপুর” শীষ েক একটি েকদল্পর মিমপমপ েস্তুে কদর অনুদিােদনর জন্য বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালদের চেরণ করা হদেদ।   

 

 

 

জাম সাবন সিেকােী িাাং ারিশ প্রবিবনধ ি  

 

 

মবদজএিমস’র পমরোলক (উৎপােন ও পাট) এবাং Intertrop 

GmbH এর Managing Director Mr. Julian 

Sebastian Börner MOU স্বাক্ষর করদ।ন  
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২। িার্ হবি কসানার্ল ব্যাগ উৎিাদন (িাইলর্) প্রকল্প : 

র্ববজএমর্স’র নবজ্ঞার্নক উিবদিা ি. কমাবারক আহমদ খান কর্তিক ২০১৭ সাবল িাবর্র কসলুবলাজ কথবক ির্নবযাগ্য 

(Biodegradable) ব্যাগ নিরীর র্বষেটি র্বববর্নাে র্নবে ও িার উিকার্রিা উিলর্ি কবর উি ব্যাগ নিরী ও বাজারজািকরবণর 

স্বাবথ ি কসানালী ব্যাগ নাবম ১০৩৬.৮৭ লয র্াকা ব্যবে একটি িাইলর্ গ্রহণ করা হে এবাং মাননীে মন্ত্রী, বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে 

১২/০৫/২০১৭ সাবল লর্িফ বাওোনী জুর্ র্মলস র্লিঃ উববাধবনর মাধ্যবম কায িক্রম শুরু হে। বিিমাবন প্রর্ির্দন প্রাে দুই হাজার ব্যাগ 

উৎিাদবনর সযমিা র্নবে প্রকল্পটি র্ালু রবেবি। বেমনক ১ লক্ষ মপস চসানামল ব্যাি উৎপােদনর লক্ষয়িাো অজেদনর েদেষ্টা েলদ।  

ির্রববেবান্ধব কসানার্ল ব্যাবগর অর্ধকির গববষণার জন্য ির্রববে, বন ও জলবায়ু ির্রবিিন মন্ত্রণালে ৯৯৬.৮৯ (নেেি র্িোনিই 

দের্মক আর্ নে) লয র্াকার সরকার্র অনুবমাদন িাওো কগবি। উবেখ্য, এ িয িন্ত পৃর্থবীর প্রাে ৭২ র্া কদে ির্লব্যাগ র্নর্ষদ্ধ কঘাষনা 

কবরবি। শুধুমাত্র সঠিক র্বকল্প না থাকাে র্নর্ষদ্ধ ির্লর্থবনর ব্যবহার বন্ধ হবচ্ছনা। এজন্য পৃর্থবীর প্রাে সব কদবেই কসানার্ল ব্যাবগর 

র্ার্হদা রবেবি। কসানার্ল ব্যাগই একমাত্র যর্িকর ির্লর্থবনর র্বকল্প হবি িাবর ববল আো করা যাে। প্রকল্পটির কমোদ জুন’২০২১ িয িন্ত 

আবরা ১(এক) বির বৃর্দ্ধ করা হবেবি। 

 
থসানাব  ব্যাগ 

 

৩। কেখ হার্সনা কসানার্ল আঁে িবন র্নম িাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি র্ির্ির্ি এর মাধ্যবম বাস্তবােবনর কায িক্রম গ্রহণ করা হে। িরবিীবি 

প্রকল্পটি র্জওর্ব অথ িােবন বাস্তবােন করা হবব মবম ি বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে সম্পর্কিি সাংসদীে স্থােী কর্মটির প্রথম নবঠবক র্সদ্ধান্ত গৃহীি 

হে। র্সদ্ধান্ত কমািাববক প্রকল্পটি বাস্তবােবন মাননীে প্রধানমন্ত্রীর নীর্িগি অনুবমাদবনর জন্য সারসাংবযি প্রস্তুি কবর গি ২১/০৭/২০১৯ 

িার্রবখ বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে কপ্ররণ করা হবেবি। 

 

 

 

 
 

 

   

                                            প্রস্তার্বি “কেখ হার্সনা কসানার্ল আঁে িবন” 

 

 

৪। বহুমূখী িার্ িণ্য উৎিাদন ফযাক্টরী স্থািন, কিমরা, ঢাকা প্রকল্প (কর্রম জুর্ র্মলস র্ল:) : প্রকল্পটি র্জওর্ব অথ িােবন বাস্তবােবনর 

র্নর্মে ১৮৩০২.২৪ লয র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যে সম্বর্লি র্ির্ির্ি প্রণেন কবর ির্রকল্পনা কর্মেবন কপ্ররণ করা হে। প্রকল্পটি একবনক সিাে 

উিস্থািন করা হবল র্ির্ির্িবি বাস্তবােবনর জন্য মাননৌে প্রধানমন্ত্রী র্নবদ িেনা প্রদান কবরন। মাননৌে প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িেনা অনুযােী 

র্ির্ির্িবি বাস্তবােবনর জন্য র্নধ িার্রি ফরবমবর্ আববদন বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবের মাধ্যবম র্ির্ির্ি কর্তিিবযর র্নকর্ কপ্ররণ করা হবেবি।  

 
                                                                      “বহুমুখী িার্িণ্য” 
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৫। িার্ হবি র্িসকস উৎিাদন প্লান্ট স্থািন প্রকল্প : র্জওর্ব অথ িােবন ১২৯৮৪২.৬৮ লয র্াকা ব্যবে প্রকল্পটি বাস্তবােবনর লবযয গি 

০৭.০২.২০১৮ িার্রবখ র্ববজএমর্সর সাবথ Contract Agreement স্বাযবরর মাধ্যবম M/s. Vision Hunters Limited, OY, 

Finland এর কনর্তবত্ব M/s. SciTech-Services Oy Ltd., Finland. & M/s. AF Consult, Sweden সহ একটি 

Consortium কক Feasibility Study and Report প্রস্তুি করার দার্েত্ব কদো হে। দীঘ ি কায িক্রবমর মাধ্যবম M/s. Vision 

Hunters Limited র্বর্িন্ন সমবে র্নম্নর্লর্খি ৪টি Report দার্খল কবর : i) Jute Pulp Production and Analysis 

(Report number 1) ii) Pilot Scale Research (Report number 2) iii) Market Report (Report number 

3) iv) Jute Viscose Concept (Report number 4)   

গি ২৪.০৩.২০১৯ইাং িার্রবখ বাাংলাবদবে িার্ কথবক র্িসকস্ সূিা উৎিাদবনর কারখানা স্থািন প্রকবল্পর সম্ভাব্যিা যার্াইবের Draft 

Final Report প্রদান কবর। চূড়ান্ত খসড়া প্রর্িববদনটি র্নবে আবলার্না ও র্সদ্ধাবন্তর জন্য মাননীে মন্ত্রী, বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালে এর 

কনর্তবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধ দল ২৪-২৬ এর্প্রল, ২০১৯ িার্রবখ র্ফনল্যান্ড সফর কবর। সফরকালীন সমবে M/s.Vision Hunters একটি 

চূড়ান্ত প্রর্িববদন উিস্থািন কবর। চূড়ান্ত প্রর্িববদবনর প্রস্তুিতিি সার-সাংবযি র্নবে একটি সিা আহবান কবর আবলার্নাবন্ত শুধু িার্ 

ব্যবহার কবর র্িসবকাস উৎিাদন লািজনক র্বববর্র্ি না হওোে িাবর্র সাবথ তুলনামুলকিাবব কমমুবল্যর িার্খর্ড় ব্যবহার কবর 

র্িসবকাস উৎিাদন লািজনক হে র্কনা িা কদখার জন্য বর্ধ িি আকাবর গববষণা কায িক্রম গ্রহবণর র্সদ্ধান্ত গৃহীি হে। 

“Jute Viscose Production Plant Cluster Support Project of Bangladesh” েীষ িক একটি Concept Paper 

র্জটুর্জ এর আওিাে বাস্তবােবনর লবযয Korea Textile Machinery Convergence Research Institute(KOTMI) 

এর সাবথ র্ববজএমর্স’র MOU স্বাযবরর জন্য খসড়া MOU গি ২৩/১২/২০১৯ িার্রবখ  বস্ত্র ও িার্ মন্ত্রণালবে  কপ্ররণ করা হে।   

উি Concept Paper এ র্িসবকাস উৎিাদবন গববষণার জন্য ৪৫.৬ লয িলাবরর অনুদানসহ একটি Jute Industrial 

Village প্রর্িষ্ঠার র্বষে উবেখ আবি।   

 

৬। র্ববজএমর্স’রর্নেন্ত্রণাধীণ র্ট্টগ্রামস্থ কনা-র্িউ কগি হাউবজর জর্মবি মাবকির্, আবার্সক ফ্ল্যার্ ও র্রবসার্’র্নম িাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি বস্ত্র 

ও িার্ মন্ত্রণালবের র্নবদ িেনা কমািাববক র্ির্ির্ি গাইি লাইন অনুসাবর র্ববজএমর্স কর্তিক Project Delivery Team গঠন করা 

হে। কর্মটি কর্তিক Rangs & Ranks FC Consortium এর সাবথ Contract Negotiation সম্পন্ন হবেবি। Contract 

Document কবাি ি সিাে অনুবমার্দি হবেবি। Contract Document আ ন মন্ত্রণা রয় থভটিাং থশরষ বকছু ির্ সরিক্ষণসি 

বিরজএমবস থপ্রেণ কো িয়।  আ ন মন্ত্রণা য় এে ির্ সরিক্ষণ  অনুর্ায়ী িেিিী কেণীয় সম্পরকস প্রস্তাি গি ১৯/১২/২০১৯ িস্ত্র ও িাে 

মন্ত্রণা রয় থপ্রেণ কো িরয়রে।  

 

৭  বাাংলাদেশ পাটকল করদপাদরশন এর আওোধীন ২২টি মিল মবএিআরইকরণ : ২৮০০.০০ থকাটি র্াকা ব্যবে প্রকল্পটি র্জ টু র্জ 

র্ির্েবি র্ীনা অথ িােবন বাস্তবােবনর জন্য সরাসর্র ক্রে িদ্ধর্িবি CTEXIC নামক র্ীনা সরকার্র প্রর্িষ্ঠানবক র্নব িার্ন করা হবেবি। 

সরকার্র আবদবে শ্রর্মকবদরবক কগাবল্ডন হযান্ডবেবকর আওিাে অবসােনসহ ২৫টি র্মবলর উৎিাদন কায িক্রম সম্পূণ ি বন্ধ হওোে 

র্ববজএমর্স’র র্মল সমূবহর র্বএমআরই করার ককান অবকাে কনই মবম ি িস্ত্র ও িাে মন্ত্রণা য় িরি অর্ সননবিক সম্পকস বিভাগরক 

জানাবনা হবেবি।    

 

৮। র্ববজএমর্স প্রর্েযণ ও গববষণা ককন্দ্র স্থািন প্রকল্প : র্ববজএমর্স’র কর্রম জুর্ র্মবল র্বর্জএমর্স’র প্রর্েযণ ও গববষণা ককন্দ্র স্থািন 

করা হবচ্ছ। এটি প্রথম ধাবি প্রাে ৭৩৬.০০ লয র্াকা ব্যবে র্নজস্ব অথ িােবন বাস্তবােন করা হবচ্ছ। প্রকল্পটির বাস্তবােন শুরু হবেবি 

২১/১২/২০১৭ িার্রবখ। প্রকল্পটির ৮০% কাজ সমাপ্ত হবেবি।   

 

৯। র্প্রর্মোর ল্যার্মবনেন প্লান্ট কমর্েন স্থািন প্রকল্প : সাংস্থার অধীন র্ক্রবসন্ট জুর্ র্মল, আর্মন জুর্ র্মল এবাং বাাংলাবদে জুর্ র্মবল ৩টি  

র্প্রর্মোর ল্যার্মবনেন প্লান্ট স্থািবনর প্রকল্পটি বাস্তবােন করা হবেবি। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



পাতা-29 

 

২০১৯-২০ অর্ স িেরেে থেকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবিবজ) িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কার্ সক্ররমে বিিেণ : 

থেকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবিবজ) : ২০১৫ বরিঃ ১৯৫টি থিশ উন্নি বিশ্ব গড়াে প্রিেরয় একমি থিাষণ করেন। ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব বনবিি কো, 

জ িায়ু িবেিিসরনে ক্ষবিকে প্রভাি থর্রক বিশ্বরক েক্ষা এিাং বিশ্ব শাবন্ত প্রবিিাে  রক্ষে ২০১৫ বরিঃ থেকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবিবজ) 

একটি বভশন বিরসরি আন্তজাবিসক এরজিা গৃিীি িয়। থেকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবিবজ)  ক্ষে অজসরন জাবিসাং  ১৭ টি থগা  ও ১৬৯ টি 

োরগ সে বনরয় কাজ কেরে। 

 

িস্ত্র ও িাে মন্ত্রণা য় ৭টি থগা  বনরয় কাজ কেরে।  ক্ষেসমূি িরচ্ছ-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। সিরর্াগী মন্ত্রণা য় বিরসরি এসি  ক্ষে 

অজসরন িস্ত্র ও িাে মন্ত্রণা য় কাজ করে র্ারচ্ছ। থেকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবিবজ)  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস বনরোক্ত কার্ সক্রম গ্রিণ 

করেরে: 

 

৪ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-৪: সকর ে জন্য অন্তভু সবক্তমূ ক ও সমিাবভবিক গুণগি বশক্ষা বনবিিকেণ এিাং জীিনব্যাবি বশক্ষা ারভে সুরর্াগ সৃবষ্ট। 

 

োরগ সে: ৪.৩ : বিশ্ববিদ্যা রয় বশক্ষা ারভে সুরর্াগসি সাশ্রয়ী ও মানসেি কাবেগবে, বৃবিমূ ক ও উচ্চ বশক্ষায় সক  নােী ও পুরুরষে 

জন্য ২০৩০ সার ে মরে সামান প্ররিশাবধকাে বনবিি কো। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৪.৩.১ ব ঙ্গ থভরি পূি সিিী ১২ মারস আনুিাবনক ও উি-আনুিাবনক বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ কম সসূবচরি যুি সম্প্রিায় 

ও িয়স্করিে অাংশগ্রিরণে িাে। 

 

চ মান কার্ সক্রম : থিবসক িাউরিশন থকাস স সাংক্রান্ত থট্রবনাং, কবম্পউোে প্রবশক্ষণ, থমবশনাবেজ থমরি রনন্স থকাস স, মান বনয়ন্ত্রণ থকাস স। 

 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি : িাে িণ্য িহুমূখীকেণ সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ। িাে িণ্য িহুমুখীকেণ সাংক্রান্ত কাচামার ে চাবিিাে িবেমাণ বিষয়ক 

প্রবশক্ষণ। িণ্য িহুমূখীকেরণে জন্য উৎিািন বিষয়ক প্রবশক্ষণ। ব্যয় বনয়ন্ত্রণ সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ। ক কব্জাে সঠিক ব্যিিাে সাংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ। উৎিািন বৃবদ্ধ বিষয়ক প্রবশক্ষণ। গুনগি মানসম্পন্ন উৎিািন বনবিিকেণ বিষয়ক প্রবশক্ষণ। িাে ও প্রাকৃবিক িন্তু ব্যিিাে 

করে িণ্য িহুমূখীকেণ বিষয়ক প্রবশক্ষণ। িাে থর্রক উৎিাবিি সবিাং ব্যাগ (রসানা ী ব্যাগ/িব  ব্যারগে বিকল্প) উৎিািন এিাং 

িাজােজািকেণ বিষয়ক প্রবশক্ষণ। িাে িািা থর্রক িানীয় (বিরজএমবস কর্তসক উদ্ভাবিি) উৎিািন বিষয়ক প্রবশক্ষণ। িাে থর্রক 

বভসকস উৎিািন বিষয়ক প্রবশক্ষণ। নতুন ক কব্জা ও থেকরনা বজে জ্ঞান অজসন বিষয়ক প্রবশক্ষণ। 

 

চোর ি : বিষয় বভবিক প্রবশক্ষরকে স্বল্পিা। 

 

 

উিেরণে উিায় : বিষয় বভবিক প্রবশক্ষকরিে িক্ষিা অজসরন এনএসবিএ এে সারর্ কার্ সক্রম গ্রিণ। 

 

উিম চচ সা : বিরজএমবস িাাং ারিরশে বিবভন্ন থেক্সো    বিবনয়াবোং  নবষ্টটিউে, থেক্সো   বিরপ্লামা/িব রেকবনক  নবষ্টটিউশনস এিাং 

বিশ্ব-বিদ্যা য় এে  িাবন স প্রবশক্ষণার্ীরিে বিনামূরে প্রবশক্ষরণে ব্যিিা করেরে। বিরজএমবস বম  ব্যিিািনা সাংক্রান্ত বিষরয় ২০১৯ 

সরনে জু া  িরি বিরসম্বে ির্ সন্ত ৬২৩ জন কম সকিসারক বিরজএমবস’ে বনজস্ব বিনটি প্রবশক্ষণ থকরন্দ্র প্রবশক্ষণ প্রিান করেরে। 

বিরজএমবস ৫৪ জন বিবভন্ন থেক্সো    বিবনয়াবোং  নবষ্টটিউে, িব রেকবনক  নবষ্টটিউে এিাং বিশ্ব-বিদ্যা রয়ে োত্ররিে ২০১৯ সরনে 

জু া  িরি িিসমান সময় ির্ সন্ত প্রবশক্ষণ প্রিান করেরে। 

 

৫ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-৫ : থজিাে সমিা অজসন এিাং সক  নােী ও থমরয়রিে ক্ষমিায়ন। 

োরগ সে-৫.১ : সি সত্র সক  নােী ও থমরয়ে বিরুরদ্ধ সক  ধেরনে বিষরম্যে অিসান  োরনা। 

োরগ সে-৫.২ : িাচাে, থর্ৌন িয়োবন ও অন্যসি ধেরণে থশাষণ-িঞ্চনা সি  রেিা রে সক  নােী ও থমরয়ে বিরুরদ্ধ সক  ধেরণে 

সবিাংসিাে অিসান। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৫.২.১ : সবিাংসিাে ধেণ ও িয়স থভরি িিসমান িা পুি সিন স্বামী িা  বনি সঙ্গী কর্তসক বিগি ১২ মারস 

শােীবেক, থর্ৌন িা মানবসক বনর্ সািরনে বশকাে ১৫ িেে িা িদুর্ধ্স িয়সী বিিাবিি নােী ও থমরয়ে অনুিাি। 

৫.২.২ : িয়স ও সাং েনি  থভরি স্বামী িা  বনি সঙ্গী োড়া অন্য থকান ব্যবক্ত কর্তসক বিগি ১২ মারস থর্ৌন সবিাংসিাে বশকাে ১৫ 

িেে িা িদূদ্ধস িয়সী নােী ও থমরয়ে অনুিাি। 

চ মান কার্ সক্রম : বিরজএমবস’ে প্রধান কার্ সা য় এিাং সক  বমর  মবি ারিে জন্য আ ািা থশৌচাগাে ও বিশ্রামাগাে এে ব্যিিা কো 

িরয়রে। চ মান নতুন প্রকরল্পও এসি আ ািা থশৌচাগাে ও বিশ্রামাগাে কো িরয়রে। 

 



পাতা-30 

 

উিম চচ সা : বিরজএমবস’ে িিসমান বনয়ম নীবি থজিাে সমিা বভবিক। থিিন, মজুবে ও অনান্য সুরর্াগ সুবিধাে থক্ষরত্র মবি ারিে 

বিভাজন কো িয়না । মবি া কম সকিসা শাবেবেকভারি কম কম সক্ষম ির ও িাঁো বিরজএমবস’ে প্রধান কার্ সা য় এিাং বম গুর ারি 

গুরুেপূণ স বসদ্ধান্ত গ্রিরণ সমান ভূবমকা োরখ। বিরজএমবস’ে প্রধান কার্ সা য় এিাং বম গুর ারি মবি া কম সকিসা িা মবি া শ্রবমক থকান 

ধেরনে থর্ৌন িয়োবনে বশকাে িরয়রে এমন থকান িথ্য থন । 

 

৬ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-৬ : সকর ে জন্য িাবন ও িয়িঃবনস্কাশরনে থেকস  ব্যিিািনা ও প্রাপ্যিা বনবিি কো 

োরগ সে-৬.৩ : দুষণ হ্রাস করে, িাবনরি আিজসনা বনরক্ষি িন্ধ করে এিাং ক্ষবিকে োসায়বনক ও িিার্ স ও উিকেরণে বনগ সমন নূন্যিম 

ির্ সারয় বনরয় এরস, অিবেরশাবধি িজসেিাবনে অনুিাি অরধ সরক নাবমরয় এরন এিাং বিবশ্বকভারি পুনিক্রায়ন (বেসা কব াং) ও বনোিি 

পুনব্যসিিাে উরেখরর্াগ্য িবেমারণ িাবড়রয় ২০৩০ সার ে মরে িাবনে গুণগি মান বৃবদ্ধ কো। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৬.৩.১ : বনোিরি িবেরশাবধি িজসে িাবনে অনুিাি 

 

চ মান কার্ সক্রম : বিরজএমবস’ে প্রবিটি ভিরন বনোিি ও বিশুদ্ধ িাবনে ব্যিিা কো আরে। থশখ িাবসনা থস্পশা া জি জুে থেক্সো   

বম  ও িহুমূখী িাে িণ্য উৎিািরনে কােখানা িািন প্রকল্প থিমো, ঢাকায়  টিবি প্লাি িািরনে ব্যিিা গ্রিণ কো িরয়রে। 

 

চোর ি : অবভজ্ঞিা এিাং স্ববিচ্ছাে অভারি  টিবি প্লাি গ্রিণ সম্ভি িরচ্ছ না। 

 

উিেরণে উিায় : স্বয়াংবক্রয়  টিবি ব্যিিাে মােরম ো াং এে িাবন বনস্কাশন ব্যিিা গ্রিণ কো। 

উিম চচ সা : বিরজএমবসে বম সমূরি থকান িা াং কার্ সক্রম না র্াকায় অিবেরশাবধি িাবন বনস্কাশন কো িয়না। বিরজএমবসে সক  বম  

এিাং নতুন প্রকরল্প ির্ সাপ্ত গুনগি মানসম্পন্ন িাবনে সেিোি আরে। 

 

৮ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-৮ : সকর ে জন্য পূণ সাঙ্গ ও উৎিািনশী  কম সসাংিান এিাং থশাভন কম সসুরর্াগ সৃবষ্ট এিাং বিবিশী , অন্তভুবক্তমূ ক ও থেকস  

অর্ সননবিক প্রবৃবদ্ধ অজসন। 

 

োরগ সে-৮.২ : উচ্চ-মূে সাংরর্াজনী ও শ্রম ন খািগুর ারি বিরশষ গুরুে প্রিানসি িহুমুবখিা, প্রযুবক্তগি উন্নয়ন ও উদ্ভািনীে মােরম 

অর্ সননবিক উৎিািনশী িাে উচ্চিে মান অজসন। 

 

োরগ সে-৮.৮ : প্রিাসী শ্রবমক, বিরশষ করে প্রিাসী মবি া ও বনিয়িািীন কারজ বনরয়াবজি এমন শ্রবমকসি সক  শ্রবমরকে জন্য বনোিি 

ও সুেবক্ষি কম সিবেরিশ প্রিান ও শ্রম অবধকাে সাংেক্ষণ। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক: ৮.২.১ : প্রবি কমীজরন প্রকৃি বজবিবি-ে িাবষ সক প্রকৃবদ্ধ িাে 

৮.৮.১ : ব ঙ্গ ও অবভিাসীে অিিান থভরি, থিশাগি কারজ মাোেক এিাং মাোেক নয় এমন আিি িিাে  েনাে িাে। 

 

৮.৮.২ : ব ঙ্গ ও অবভিাসীে অিিান থভরি আন্তজসাবিক শ্রম সাংিাে সাংঙ্গানুর্ায়ী ও জািীয় বিবধ-বিধারনে বভবিরি শ্রম অবধকাে 

(সাংগঠিি িিাে ও থর্ৌর্ িেকষাকবষে স্বাধীনিা) িারন জািীয় থশাভন কম সিবেরিশ (কমপ্লারয়ন্স) বৃবদ্ধ। 

 

চ মান কার্ সক্রম : 

১। িাাং ারিশ িােক  কেরিারেশরনে আওিাধীন ০৩ (বিন)টি বম  সুষমকেণ, আধুবনকায়ন, পুনি সাসন এিাং িবধ সিকেণ প্রকল্প 

( উএমবস, থজজআ  ও গা ফ্রা িাবিি ব িঃ)। (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

২। থশখ িাবসনা থস্পশা া জি জুে থেক্সো   বম । (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

৩। কবেম জুে বম স্ ব বমরেি ও থিৌ িপুে জুে বম স্ ব বমরেি এ থিল্ট কােখানা িািন এিাং থকএিবি বম স্ ব বমরেি এে িহুমুখী 

 উবনরেে উন্নয়ন ও আধুবনকায়ন প্রকল্প।(জু া -১৮ থর্রক বিরসম্বে-২০) 

 

চোর ি : বিএমআে  কেরণে জন্য বকছু শ্রবমক কাজ িাোরি িারে। 

 

উিেরণে উিায় : কাজ িাোরনা শ্রবমকরিে জন্য সেকাবে সিরর্াগীিাে ব্যিিা োখা। 

 

উিম চচ সা : প্রকল্পগুর া িাস্তিাবয়ি ির  বিরজএমবস’ে বম গুর ারি থেকরনা বজ উন্নি িওয়াে িাশািাবশ িহুমূখী িাে িরণ্যে উৎিািন 

বৃবদ্ধ িারি। ির  জািীয় উৎিািনশী িা বৃবদ্ধে িাশািাবশ বজবিবি বৃবদ্ধ িারি। 



পাতা-31 

 

চ মান কার্ সক্রম : বিরজএমবস’ে প্রধান কার্ সা য় এিাং সক  বমর  মবি ারিে জন্য আ ািা থশৌচাগাে ও বিশ্রামাগাে এে ব্যিিা কো 

িরয়রে। চ মান নতুন প্রকরল্পও এসি আ ািা থশৌচাগাে ও বিশ্রামাগাে কো িরয়রে। 

 

উিম চচ সা : বিরজএমবস’ে বম গুর াে সক  শ্রবমক বনোিি কার্ স িবেরিরশ কাজ কেরি িারে। বিরজএমবসে থি র্ থসিারে বনজস্ব 

শ্রবমকরিে বনয়বমি থমবিরক  থচক-আরিে ব্যিিা কো িরয়রে। বিরজএমবস’ে সক  শ্রবমক সক  ধেরণে প্রাপ্য ছুটি থভাগ করে র্ারক। 

বনয়বমি অন-দ্যা-জি প্রবশক্ষরণে ব্যিিা কো িরয়রে। বিরজএমবসরি থকান বশশু শ্রবমক থন । বিরজএমবসরি পুরুষ এিাং মবি া 

শ্রবমকরিে থকান েকম বিরভি কো িয় না। ফবণিএেফসে আওতািীি আইএলও কিণিিশিগুফলে কােণে েণেে মকািও স্থািান্তে  হয়িা। 

ফবণিএেফসণত োোত্মক বা প্রােঘাতী কাণিে িয সাম্প্রফতক সেময়  মকািও েফেক িখে হয়ফি। 

আইএলও সণেলণিে অিীণি 08 (আট)জে েে অফিকাে ফবণিএেফস’ে ফেলগুণলাণত বাস্তবাফয়ত হণে। 04 (চাে)জে আইএলও 

কিণিিশিে  েণধ্য ০৩ (ফতি)জে আইএলও কিণিিশি ফবণিএেফস’ে ফেলগুণলাণত বাস্তবাফয়ত হণে। ফবণিএেফসণত কৃফষ েফেক িা 

র্াকায় অয আে একজে আইএলও কিণিিশি ফবণিএেফসে িয প্রণযািু িয়। 

 

৯ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-৯ : অবভ ািসিনশী  অিকাোরমা বনম সাণ, অন্তভু সবক্তমূ ক ও থেকস  বশল্পায়রনে প্রিধ সন এিাং উদ্ভািনাে প্রসােণ। 

 

োরগ সে-৯.২ : অন্তভু সবক্তমূ ক ও থেকস  বশল্পায়রনে প্রিধ সন এিাং জািীয় িবেবিবিে সারর্ সামিস্য থেরখ ২০৩০ সার ে মরে 

কম সসাংিান ও বজবিবিরি বশল্পখারিে অাংশ উরেখরর্াগ্য িবেমারণ বৃবদ্ধ এিাং স্বরল্পান্নি থিশগুর ারি এ  খারিে অিিান বিগুণ কো। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৯.২.১ : বজবিবি ও মার্াবিছু আরয়ে অনুিারি ম্যানুিোকচাবোং এে মূে সাংরর্াজন। 

 

চ মান কার্ সক্রম :  

১।  থশখ িাবসনা থস্পশা া জি জুে থেক্সো   বম । (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

২। কবেম জুে বম স্ ব বমরেি ও থিৌ িপুে জুে বম স্ ব বমরেি এ থিল্ট কােখানা িািন এিাং থকএিবি বম স্ ব বমরেি এে িহুমুখী 

 উবনরেে উন্নয়ন ও আধুবনকায়ন প্রকল্প।(জু া -১৮ থর্রক বিরসম্বে-২০) 

 

উিম চচ সা : প্রকল্পগুর া িাস্তিাবয়ি ির  বিরজএমবস জািীয় প্রবৃবদ্ধ অজসরনে িাশািাবশ বিরিবশক মূদ্রা অজসরন ভূবমকা োখরি। 

োরগ সে-৯.বি : অিোিে বিষয়সি বশল্পিরণ্যে িহুমূখীিা ও িণ্য মূে সাংরর্াজরনে জন্য অনুকূ  নীবি িবেরিশ বনবিি কোে মােরম 

উন্নয়নশী  থিশগুর ারি িানীয় প্রযুবক্তে বিকাশ, গরিষণা ও উদ্ভািরন সিায়িা িান। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৯.বি.১ : থমাে মূে সাংরর্াজরন মেম ও উচ্চ প্রযুবক্তে বশরল্পে মূে সাংরর্াজরনে অনুিাি। 

 

চ মান কার্ সক্রম :  

১। িাাং ারিশ িােক  কেরিারেশরনে আওিাধীন ০৩ (বিন)টি বম  সুষমকেণ, আধুবনকায়ন, পুনি সাসন এিাং িবধ সিকেণ প্রকল্প 

( উএমবস, থজজআ  ও গা ফ্রা িাবিি ব িঃ)। (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

২। থশখ িাবসনা থস্পশা া জি জুে থেক্সো   বম । (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

৩। কবেম জুে বম স্ ব বমরেি ও থিৌ িপুে জুে বম স্ ব বমরেি এ থিল্ট কােখানা িািন এিাং থকএিবি বম স্ ব বমরেি এে িহুমুখী 

 উবনরেে উন্নয়ন ও আধুবনকায়ন প্রকল্প।(জু া -১৮ থর্রক বিরসম্বে-২০) 

 

উিম চচ সা : এ  প্রকল্পগুব  িাস্তিাবয়ি ির  িারেে উরেখরর্াগ্য মূে সাংরর্াজন িরি। 

 

োরগ সে-৯.৪ : ২০৩০ সার ে মরে বিরশ্বে সক  থিরশে বনজস্ব সামথ্যস অনুর্ায়ী অিকাোরমাে উন্নয়ন সি (সাংরর্াজন কারজে মােরম) 

বশল্প কােখানাে ব্যািক সাংস্কাে সম্পন্ন কো, র্ারি থসগুর া িবধ সি সম্পি-ব্যিিাে িক্ষিা এিাং িবেচ্ছন্ন ও িবেরিশিান্ধি প্রযুু্বক্ত ও 

বশল্পিণ্য উৎিািন প্রবক্রয়াে অবধকিে ব্যিিারেে মােরম থেকস  বশল্পায়ন ধাোে প্রসােণ  োরি িারে। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ৯.৪.১ : মূে সাংরর্াজরনে প্রবি একরক কাি সন-িা -অক্সসা ি বনগ সমরণে িবেমান। 

 

চ মান প্রকল্প :  

১। িাাং ারিশ িােক  কেরিারেশরনে আওিাধীন ০৩ (বিন)টি বম  সুষমকেণ, আধুবনকায়ন, পুনি সাসন এিাং িবধ সিকেণ প্রকল্প 

( উএমবস, থজজআ  ও গা ফ্রা িাবিি ব িঃ)। (জু া -১৮ থর্রক জুন-২০) 

 

উিম চচ সা : এ  চ মান প্রকল্পগুব  িাস্তিাবয়ি ির  িারেে গুরুে র্র্ার্র্ভারি বৃবদ্ধ িারি। ির  িাে চাষ বৃবদ্ধ িারি এিাং িায়ুরি কাি সন-

িা -অক্সসা ি বনগ সমরনে িবেমান বৃবদ্ধ িারি। 



পাতা-32 

 

 

১২ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-১২ : িবেবমি থভাগ ও থেকস  উৎিািন ধেণ বনবিি কো। 

 

োরগ সে-১২.৪ : ২০২০ সার ে মরে সি সসেি আন্তজসাবিক িবেকাোরমা অনুর্ায়ী োসায়বনক িিার্ স ও সিধেরণে িরজসেে জীিনচক্র জুরড় 

িবেরিশিান্ধি ব্যিিািনা বনবিি কো এিাং মানিস্বািে ও িবেরিরশে ওিে এরিে বিরুি প্রভাি কমারি িায়ু, িাবন ও মাটিরি এরিে 

বনিঃসেরণে মাত্রা উরেখরর্াগ্য িারে কমারনা। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ক্ষবিকে িজসে উৎিািন এিাং িবেরশাধন-িদ্ধবি অনুর্ায়ী িবেরশাবধি ক্ষবিকে িজসে  ও অনুিাি। 

 

চ মান কার্ সক্রম : িবেরিরশে ভােসাম্য েক্ষায় িনায়ন ২০% বৃবদ্ধ কো। বক্লন এয়াে Act কার্ সকেরণে মােরম ঢাকা ও  ণিসবি 

শিেগুর ারক দুবষি িায়ুে গুণগি মান উন্নি কো। 

 

উিম চচ সা : চ মান এিাং নতুন প্রকল্প িাস্তিার়্রনে িথে ব্যিহৃি িাবন  টিবি প্লারিে মােরম িবেরশাবধি করে থেরি ়থিওর়্া িরি। 

 

১৭ নাং  ক্ষে অজসরন বিরজএমবস’ে কার্ সক্রম : 

 ক্ষে-১৭ : থেকস  উন্নয়রনে জন্য বিবশ্বক অাংশীিাবেে উজ্জীবিিকেণ ও িাস্তিায়রনে উিায়সমূি শবক্তশা ী কো। 

 

োরগ সে-১৭.১১ :  বিবশ্বক েপ্তাবনরি ২০২০ সার ে মরে স্বরল্পান্নি থিশগুর াে অাংশ বিগুণ বৃবদ্ধ সি উন্নয়নশী  থিশগুর াে েপ্তাবন 

উরেখরর্াগ্য িবেমারন িাড়ারনা। 

 

প্রস্তাবিি বিবশ্বক সূচক : ১৭.১১.১ :  বিবশ্বক েপ্তাবনরি উন্নয়নশী  ও স্বরল্পান্নি থিশগুর াে অাংশ। 

 

চ মান কার্ সক্রম :  

খ) ২০২০ অর্ স িেরে উৎিািন খাি বৃবদ্ধে মােরম বজবিবি ২১% বৃবদ্ধ কো। 

থেকস  েপ্তাবনে জন্য ২০২০ অর্ স িেরে  ৫৪.১ বিব য়ন মাবকসন ি াে  ক্ষেমাত্রায় উন্নীিকেণ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষবেি/ 

থমািােি ব য়াকি আ ী 

উি-ব্যিিািক (এমআ এস) 

বিরজএমবস, ঢাকা। 

স্বাক্ষবেি/ 

গাব ি আিরমি 

উি-মিাব্যিিািক (এমআ এস) 

বিরজএমবস, ঢাকা। 

 


