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৩৪

পটভূমি :
িাষ্ট্রপচিি আদ্দদশ নং ২৭/১৯৭২ মূদ্দল ৭৮টি িাষ্ট্রায়ত্ত জুট চিল পচিিালন কাে িত্ত্বািধাদ্দনি লদ্দযয িাংলাদ্দদশ পাটকল কিদ্দপাদ্দিশন
(চিদ্দেএিচি) প্রচিচষ্ঠি হয়। পিিিীদ্দি ১৯৭৮-১৯৮১ িদ্দন আিও ৪টি চিল স্থাপদ্দনি িাধ্যদ্দি চিল িংখ্যা দাঁড়ায় (৭৮+৪)=৮২। “চশল্প
য হয়।
প্রচিষ্ঠান োিীয়কির্ আইন ২০১৮” এি িাধ্যদ্দি চিদ্দেএিচি পুনগঠিি
২৭ কিদ্দেম্বি ১৯৮২ িাচিদ্দখ িিকাদ্দিি চিিাষ্ট্রীয়কির্ নীচিিালাি কগদ্দেদ্দটি আওিায় ৩৫টি চিল িাদ্দিক িাংলাদ্দদশী িাচলকদ্দদি চনকট
শিযিাদ্দপদ্দয িিকাি কর্তক
য হস্তান্তি কিা হয়, ৮টি চিদ্দলি পুচুঁ ে প্রিযাহাি কিা হয় এিং ৭টি চিল িাদ্দিক প্রাইদ্দিটাইদ্দেশন কচিশন
(িিযিাদ্দন চির্া)/িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয় কর্তক
য চিচক্র কিা হয়, ফদ্দল চিল িংখ্যা দাঁড়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এি িদ্দধ্য ২০০২
িাদ্দল িন্ধ ক াচষি ২টি চিল (আদিেী জুট চিলি চলিঃ ও এচিচি চলিঃ) িিকাচি আদ্দদদ্দশ কিপোি চনকট হস্তান্তি কিা হয়।
িাদ্দিক িাচলকদ্দদি চনকট হস্তান্তচিি চিল িমুদ্দহি িদ্দধ্য শিয িদ্দঙ্গি কািদ্দর্ ২০১৪ হদ্দি ২০১৮ িদ্দনি িদ্দধ্য িিকাি কর্তক
য ৬টি চিল
পুনিঃগ্রহর্ (Take Back) কদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনকট র্ন্স্ত কিা হয়।
িিকাচি আদ্দদদ্দশ চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রর্াধীন ২৫টি চিদ্দলি শ্রচিকদ্দদি িাকুচি কগাদ্দেন হযান্ডদ্দশক সুচিধাি আওিায় অিিানিহ উৎপাদন
কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক িম্পূর্ যরূদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয়। িন্ধ পিিিী িিকাচি আদ্দদদ্দশ ১৭টি চিল ইোিা প্রদাদ্দনি
উদ্দেদ্দশ্য ২ দফায় EOI আহিান কিা হয়। ১ি দফায় ২টি চিল কিিিকাচি ব্যিস্থাপনায় উৎপাদন কার্ যক্রি িালু কদ্দিদ্দে। ২য় দফায় ১টি
চিদ্দলি চুচি স্বাযি হদ্দয়দ্দে।
মিজেএিমি’র রূপকল্প এিং অমিলক্ষ্য :
রূপকল্প (Vission) :
অিকাঠাজিা ও িম্পজের যথাযথ ব্যিহাজরর িাধ্যজি পাটখাজের উন্নয়ন।
অমিলক্ষ্য (Mission) :
 মিজেএিমি’র মনয়ন্ত্রণাধীন মিলিমূহ বিিরকামর ব্যিস্থাপনায় চালু কজর পাটপজের বেশীয় ও আন্তেচামেক চামহো পূরজণ ভুমিকা
রাখা;
 কিচিংস্থান সৃমি করা;
 আধুমনকায়ন করা;
 মিমনজয়াগ আকর্ চণ করা;
 পাটমশজল্পর েন্য েক্ষ্ েনিল সৃমি করা;
 িম্পজের যথাযথ ব্যিহার ও প্রযুমি মনিচর ব্যিস্থাপনার িাধ্যজি মিজেএিমিজক আত্মমনিচরশীল প্রমেষ্ঠাজন পমরণে করা।
মিজেএিমি’র বকৌশলগে উজেশ্য :
[

বকৌশলগে িাধারণ উজেশ্য :
 মিলিমূহ বিিরকামর ব্যিস্থাপনায় চালু কজর পাটপজের বেশীয় ও আন্তেচামেক চামহো পূরণ;
 মনয়ন্ত্রণাধীন পাটকলিমূজহর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা;
 পাটমশজল্পর েন্য েক্ষ্ েনিল সৃমি করা;
 িথ্য প্রযুচিি ব্যিহাি, িম্প্রিাির্ ও চনচিিকির্;
 পাটমশজল্প বিজেমশক মিমনজয়াগ আকর্ চণ।
বকৌশলগে আিমশ্যক উজেশ্য :
 েক্ষ্োর িজে িামর্ চক কিচিম্পােন চুমি িাস্তিায়ন;
 েক্ষ্ো ও বনমেকোর উন্নয়ন;
 েথ্য অমধকার ও স্বেঃস্ফূেচ েথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন;
 কায চপদ্ধমে িহমেকরণ ও বিিার িাজনান্নয়ন;
চ ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন;
 আমথক
 সুশািন ও িংস্কারমূলক কায চক্রজির িাস্তিায়ন বোরোরকরণ।
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মিজেএিমি’র প্রধান কায চািমল:
 মনয়ন্ত্রণাধীন পাটকলিমূজহর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা;
 পাটপজের িহুমুখী ব্যিহাজর গজির্ণা ও উদ্ভািনী কায চক্রি পমরচালনা করা;
 আধুমনকায়জনর িাধ্যজি মনয়ন্ত্রণাধীন পাটকলিমূজহর উৎপােনশীলো বৃমদ্ধ করা;
 পাটমশজল্পর েন্য েক্ষ্ েনিল সৃমি করা;
 পাটমশজল্প বিজেমশক মিমনজয়াগ আকর্ চণ করা;
 িথ্য প্রযুচিি ব্যিহাি, িম্প্রিাির্ ও চনচিিকির্;
 পাটমশজল্প িরকামর নীমে ও পমরকল্পনা িাস্তিায়ন করা।
িিস্যা ও িযাদ্দলঞ্জিমূহ :
িিকাচি চিচনদ্দয়াদ্দগি পচিিদ্দি য কিিিকাচি চিচনদ্দয়াগ ও ব্যিস্থাপনায় িাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলিমূহ িালাদ্দনাি িিকাচি চিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী
চিলগুদ্দলা চলে প্রচক্রয়ায় িালু কিাই চিদ্দেএিচি’ি অর্ন্িি প্রধান িযাদ্দলঞ্জ। উি িযাদ্দলঞ্জ িাস্তিায়দ্দনি পূদ্দি য উৎপাদন িন্ধকৃি
চিলিমূদ্দহি অিিায়নকৃি শ্রচিকদ্দদি িকল পাওনাচদ পচিদ্দশাধ কিা, কিযকিযা ও কিযিািীদ্দদি কিিন িািাচদ প্রদান চনচিি কিা,
অিিিপ্রাপ্ত শ্রচিক, কিযকিযা ও কিযিািীদ্দদি চপএফ ও গ্রাচুইটিি অে য পচিদ্দশাধ কিা, পাটপদ্দেি িহুমুখীকির্ এিং ব্যিহাি চিষদ্দয়
িদ্দিিনিা সৃচি কিা, িাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলিমূদ্দহ বিদ্দদচশক/ কদশীয় চিচনদ্দয়াগ আকষ যর্ কিা, কিিিকাচি চিলিমূদ্দহি আধুচনকায়দ্দন িিকাচি
চিদ্ধাদ্দন্তি িাস্তিায়ন কিা, ব্যিস্থাপনাি িকল পর্ যাদ্দয় প্রযুচিি প্রদ্দয়াগ কিা, ব্যিহাি উপদ্দর্াগী েচিিহ িকল িম্পদ্দদি সুষ্ঠু ব্যিহাি
চনচিি কিািহ চিদ্দেএিচি’ি অিিায়নকৃি শ্রচিকদ্দদি দযিা বৃচদ্ধি প্রচশযদ্দর্ি িাধ্যি প্রাচিষ্ঠাচনক স্বীকৃচিকির্ চনচিি কিদ্দি হদ্দি।
িচিষ্যৎ পচিকল্পনা :
চিদ্দেএিচি’ি িচিষৎ কায চক্রি চহদ্দিদ্দি িিকাদ্দিি চনি যািনী ইশদ্দিহাি-২০১৮, রুপকল্প-২০৪১, SDG ও িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি প্রচিশ্রুচি
ও চনদ্দদ যশনািহ চিচিন্ন নীচি পচিকল্পনাি িাদ্দে িািঞ্জস্য কিদ্দখ িিকাচি চিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা, চিদ্দেএিচি’ি িন্ধ ক াচষি িকল চিল
পর্ যায়ক্রদ্দি চলে প্রচক্রয়ায় িালু কিা, বিদ্দদচশক চিচনদ্দয়াগ আকষ যর্ ও ৪ে য চশল্প চিপ্লিদ্দক িািদ্দন কিদ্দখ কিিিকাচি ব্যিস্থাপনায় চিলিমূহ
আধুচনকায়ন এিং অিযন্তিীর্ ও আন্তেযাচিক িাোি িম্প্রিাির্ কিা, চিদ্দেএিচি’ি ব্যিস্থাপনাি িকল পর্ যাদ্দয় আধুচনক িথ্য প্রযুচিি
ব্যিহাি চনচিি কিা, পাটপদ্দেি িহুমুখীকিদ্দর্ উবনািনী উদ্দযাগ গ্রহর্ এিং গদ্দিষনামূলক কার্ যক্রি পচিিালনা কিা, কিানাচল ব্যাদ্দগি
িাচর্চেযক উৎপাদন িালু কিা, চিলগুদ্দলাি ব্যিহাি উপদ্দর্াগী েচিিহ িকল িম্পদ্দদি সুষ্ঠু ব্যিহাি চনচিি কিা। িদ্দি যাপচি
চিদ্দেএিচি’কক আত্মচনিযিশীল প্রচিষ্ঠান চহদ্দিদ্দি গদ্দড় কিালা।
পমরচালনা পর্ চে :
িহািান্য রাষ্ট্রপমের আজেশ নং : ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী মিজেএিমি’র পমরচালনা পর্ চজে িরকাজরর অমেমরি িমচি পেিয চাোর ১ েন
বচয়ারম্যান এিং িরকাজরর যুগ্মিমচি পেিয চাোর ৫ েন পমরচালক ও উপিমচি পে পয চাজয়র ১ েন মুখ্য পমরচালন কিচকেচা রজয়জে।
মিজেএিমি’বে কিচরে পমরচালনা পর্ চজের িেস্যগণ িরকার কর্তক
চ বপ্রর্জণ মনজয়ামেে হজয় মিজেএিমি’র কিচকাণ্ড পমরচালনা করজেন।
মিলিমূজহর কায চক্রি েোরমকর েন্য প্রমেটি মিল পমরচালনা ও ব্যিস্থাপনার েন্য একটি কজর এন্টারপ্রাইে বিার্ চ আজে। উি এন্টারপ্রাইে
বিার্ চ মিজেএিমি’র পমরচালক িণ্ডমলর একেন িেস্য িিাপমে, িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়, অথিচ ন্ত্রণালয়, অথাচ য়নকারী ব্যাংক, মিজেএিমি’র
আঞ্চমলক িিন্বয়কারী কিচকেচা, মিজেএিমি ও িংচিি চিদ্দলি (প্রকল্প প্রধান) ১ েন কদ্দি িদস্য িিন্বদ্দয় গঠিি।
আঞ্চলিক দপ্তর :
মিজলর কায চক্রি িমনটমরং করার মনমিজে মিজেএিমি’র মিলিমূহজক ঢাকা, চট্টগ্রাি ও খুলনা এ মেনটি অঞ্চজল িাগ করা হজয়জে। অঞ্চল
িমূজহর োময়জে রজয়জেন একেন কজর আঞ্চমলক িিন্বয় কিচকেচা। আঞ্চমলক িিন্বয় কিচকেচা মিজেএিমি প্রধান কায চালয় এিং মিলিমূজহর
িিন্বয়িহ িংমিি অঞ্চজলর মিলিমূজহর েোরমক ও অমপচে অন্যান্য োময়ে পালন কজরন।
মিজেএিমি’র মনয়ন্ত্রণাধীন মিজলর িংখ্যা :
মিজলর ধরণ
পাটকল/জুট মিল.......................................................................................................২২টি
নন-জুট মিল............................................................................................................. ৩ টি
িন্ধ মিল (িজনায়ার জুট মিলি মলঃ িািলা েমনে কারজণ হস্তান্তর হয়মন)……………………. ১টি
পুনঃগ্রহণকৃে মিজলর িংখ্যা........................................................................................... ৬টি
বিাট মিজলর িংখ্যা.................................................................................................... ৩২ টি
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পুনঃগ্রহণকৃে মিলিমূহ :
িরকার কর্তক
চ ২৭ বিজেম্বর ১৯৮২ িাজল বগজেট অনুযায়ী মিজেএিমি’র আওোধীন ৩৫টি মিজলর ব্যিস্থাপনা িরকার কর্তক
চ হস্তান্তর
করা হয়। উমিমখে মিলিমূজহর িজধ্য শেচ িজের কারজণ মনম্নমলমখে ০৬ টি মিল িরকার কর্তক
চ পুনঃগ্রহণ (Take back) এিং
ব্যিস্থাপনার েন্য মিজেএিমি’র অধীজন ন্যস্ত করা হয় :
১। ঢাকা জুট মিলস্ মলঃ, বকরানীগঞ্জ, ঢাকা।
২। এ, আর, হাওলাোর জুট মিলস্ মলঃ, িাোরীপুর।
৩। ব ৌমে চট কল মলঃ, পলাশ, ব াড়াশাল, নরমিংেী।
৪। োে জুট বিমকং বকাং মলঃ, মশিড়াইল, মিমদ্ধরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৫। সুলোনা জুট মিলস্ মলঃ, িীোকুণ্ড, চট্রগ্রাি।
৬। বকা-অপাজরটিি জুট মিলস্ মলঃ, ব াড়াশাল, নরমিংেী।

োেীয় মেিি পালন :
োিীয় কশাক চদিি :

িি যকাদ্দলি িি যদ্দশষ্ঠ িাঙ্গালী োচিি চপিা কশখ মুচেবুি িহিাদ্দনি ৪৬িি শাহাদাি িাচষ যকী ও োিীয় কশাক চদিি উপলদ্দয ‘১৮ আগি
২০২১ িাচিদ্দখ চিদ্দেএিচি’ি িদ্দম্মলন ককয চিদ্দেএিচি’ি কিয়ািম্যান এি িিাপচিদ্দে চিলাদ ও কদায়া িাহচফল অনুচষ্ঠি হয়। উি
িিাি িঙ্গিন্ধুি কিযিয় েীিন চনদ্দয় আদ্দলািনা কিা হয়। চিদ্দেএিচি’ি পচিিালকবৃন্দ, কিযকিযা ও কিযিািীদ্দদি িিদ্দব্য িঙ্গিন্ধুি
কদশদ্দপ্রি, আত্মিযাদ্দগি চিষয়গুদ্দলা উদ্দে আদ্দি। পচিদ্দশদ্দষ শহীদদ্দদি আত্মাি প্রচি িাগদ্দফিাি কািনা কদ্দি কদায়া কিা হয়।

চিত্র : োচিি চপিা কশখ মুচেবুি িহিান এি ৪৬িি শাহাদাি িাচষ যকী ও োিীয় কশাক চদিি উপলদ্দয চিলাদ ও কদায়া িাহচফল
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‘কশখ িাদ্দিল চদিি-২০২১’ পালন :

িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিান এি কচনষ্ঠ পুত্র কশখ িাদ্দিল এি শুি েন্মচদন ‘কশখ িাদ্দিল চদিি’ উপলদ্দয ১৮/১০/২০২১ িাচিখ িকাল
৭.০০ টায় মিজেএিমি’র বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে কশখ িাদ্দিল এি প্রমেকৃমেজে পুষ্প শ্রদ্ধাঞ্জমল অপচণ করা হয়। মিকাল ৩.০০ টায়
র্োর্েিাদ্দি স্বাস্থযচিচধ কিদ্দন বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে ককক কাটা হয়। অিিঃপি িংস্থাি কিার্য িিাকদ্দয কিয়ািম্যান িদ্দহাদদ্দয়ি
িিাপচিদ্দে আদ্দলািনা িিা অনুচষ্ঠি হয়। উি িিায় কিয়ািম্যান িদ্দহাদয়,পচিিালকবৃন্দ, মুখ্য পচিিালন কিযকিযা ও কিযকিযাকিযিািীগর্ কশখ িাদ্দিল এি স্মৃচি িাির্ কদ্দিন। িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিান এি কচনষ্ঠ পুত্র কশখ িাদ্দিল ১৯৬৪ িাদ্দলি ১৮ অদ্দটািি
ধানিচ ি ঐচিহাচিক স্মৃচি-চিেচড়ি িঙ্গিন্ধু িিদ্দন েন্মগ্রহর্ কদ্দিন। চশশু িাদ্দিল এি ভুিন চেল িাঁি চপিা-িািা িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি
িহিান ও কশখ ফচেলাতুদ্দন্নো মুচেি, কিান কশখ হাচিনা ও কশখ কিহানা এিং িাই কশখ কািাল ও কশখ োিালদ্দক চ দ্দি। িাঁদ্দদি িিাি
িাদ্দলািািাি ধন চেল কোট্ট িাদ্দিল।

মচত্র : বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে কশখ িাদ্দিল এি প্রমেকৃমেজে পুস্প শ্রদ্ধাঞ্জমল অপচণ ও ককক ককদ্দট কশখ িাদ্দিল এি েম্মমেন পালন।

১৯৭৫ িাদ্দলি ১৫ই আগস্ট িানিিাি ঘৃে শত্রু-খুচন ািক িদ্দক্রি চনিযি বুদ্দলদ্দটি হাি কেদ্দক িযা পায়চন িঙ্গিন্ধুি কচনষ্ঠপুত্র কশখ
িাদ্দিল। োচিি চপিা িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিাদ্দনি িদ্দঙ্গ নিচপশািিা চনষ্ঠুিিাদ্দি িাদ্দকও হিযা কদ্দিচেল। শহীদ কশখ িাদ্দিল আে
িাংলাদ্দদদ্দশি চশশু-চকদ্দশাি, িরুর্, শুিবুচদ্ধিম্পন্ন িানুষদ্দদি কাদ্দে এক িালিািাি নাি। অিদ্দহচলি, পিাৎপদ, অচধকািিচঞ্চি চশশুদ্দদি
আদ্দলাচকি েীিন গড়াি প্রিীক হদ্দয় গ্রাি-গঞ্জ-শহি িো িাংলাদ্দদদ্দশি চিস্তীর্ য েনপদ-কলাকালদ্দয় কশখ িাদ্দিল এক িানচিক িত্তায়
পচির্ি হদ্দয়দ্দে। িানচিক কিিনা িম্পন্ন িকল িানুষ কশখ িাদ্দিদ্দলি িিযাচন্তক চিদ্দয়াগ কিদনাদ্দক হৃদদ্দয় ধাির্ কদ্দি িাংলাি প্রচিটি চশশুচকদ্দশাি িরুদ্দর্ি মুদ্দখ হাচি কফাটাদ্দি আে প্রচিশ্রুচিিদ্ধ। কশখ িাদ্দিদ্দলি েন্মচদদ্দন হাচিদ্দয় র্াওয়া এই চশশুটিি চনষ্পাপ আদশয হদ্দি
আিাদ্দদি অনুদ্দপ্রির্া।
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চিত্র : কশখ িাদ্দিল এি েম্মমেন উপলজক্ষ্ বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে ককক কাটা অনুষ্ঠাদ্দন চিদ্দেএিচি’ি কিযকিযাবৃন্দ

িহান মিেয় মেিি ২০২১ উেযাপন :
িহান মিেয় মেিি ২০২১ উেযাপন উপলজক্ষ্ মিজেএিমি’র কিচকেচা ও কিচচারীজের পক্ষ্ হজে োেীয় স্মৃমেজিৌজধ পুষ্পা চয অপচণ করা
হয়।

মচত্র : োেীয় স্মৃমেজিৌজধ পুষ্পা চয অপচজণ ির্ যাঢ্য কশািার্াত্রা ও স্মৃমেজিৌজধ পুষ্পা চয অপচণ

িহান চিেয় চদিদ্দিি সুির্ যেয়ন্তী উদর্াপন উপলদ্দয গৃহীি কার্ যক্রি :
(১) িহান চিেয় চদিদ্দিি সুির্ যেয়ন্তী উদর্াপন উপলদ্দয চিদ্দেএিচি প্রধান কার্ যালয়, আঞ্চচলক কার্ যালয় ও আওিাধীন
চিলিমূদ্দহ িািঞ্জস্যপূর্ য ব্যানাি, কফস্টুন, কপ্ল-কার্য ইিযাচদি িাধ্যদ্দি িচিিকির্ ও আদ্দলাকিিাি ব্যিস্থািহ
চশশুদ্দদি চিত্রাংকন/িিনা/ক্রীড়া প্রচিদ্দর্াগীিাি আদ্দয়ােন কিা হয়।
(২) চিদ্দেএিচি প্রধান কার্ যালয়, আঞ্চচলক কার্ যালয় ও আওিাধীন চিলিমূদ্দহ োিীয় পিাকা উদ্দত্তালন কিা হয়।
(৩) ‘পচিচ্ছন্ন গ্রাি-পচিচ্ছন্ন শহি’ কার্ যক্রদ্দিি িফল িাস্তিায়দ্দনি ের্ন্ প্রধান কার্ যালয়,আঞ্চচলক কার্ যালয় এিং
প্রকল্পিমূদ্দহি িাস্তা াট এিং অচফিিমূদ্দহি িাচি যক পচিচ্ছন্নিা চনচিি কিাি লদ্দযয প্রদ্দয়ােনীয় কার্ যক্রি গ্রহর্ কিা,
প্রচিটি চিদ্দল িকল কিযিািী ও কিযকিযাদ্দদি ের্ন্ চিশুদ্ধ খািাি পাচনি ব্যিস্থা চনচিি কিা, িনে ও ফলে বৃয
কিাপন কিা, চিদ্দলি অিযন্তদ্দি অিচস্থি পুকুি ও েলাশয় চনয়চিি পচিষ্কাি পচিচ্ছন্ন িাখাি চনদ্দদ যশনা প্রদান কিা হয়।
(৪) প্রধান কার্ যালয় ও চিলিমূদ্দহ িঙ্গিািািহ ১৫ আগদ্দস্ট শাহাদািিির্কািী োচিি চপিাি পচিিাদ্দিি িকল িদস্য,
োিীয় িািদ্দনিা এিং িহান মুচিযুদ্দদ্ধি চত্রশ লাখ শহীদ ও দু’ লাখ িম্ভ্রিহািা িা-কিানিহ িকল মুচিদ্দর্াদ্ধা এিং
োচিি চপিা িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিান এি িচর্ যল েীিন উদর্াপন উপলদ্দয আদ্দলািনা িিা, পুরস্কার মিেরণ ও
কদায়া িাহচফদ্দলি আদ্দয়ােন কিা হয়।
পাতা-6

চিত্র : োিীয় পিাকা ও িংগীদ্দিি প্রচি িম্মান প্রদশযন

পুরস্কার মিেরণ ও দলীয় োিীয় িংগীি পচিদ্দিশন

িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিাদ্দনি িচর্ যল েীিদ্দনি আদ্দলািনা
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শমহে মেিি ও আন্তেচামেক িার্তিার্া মেিি পালন :
২১ বশ ব ব্রুয়ামর প্রিাে ব মরজে মিজেএিমি’র মুখ্য পমরচালন কিচকেচা িজহােজয়র বনর্তজে কিচকেচা ও কিচচারীজের পক্ষ্ হজে বকন্দ্রীয়
শহীে মিনাজর িার্া শহীেজের আত্মার প্রমে পুষ্পা চয অপচণ করা হয়।

মচত্র : ২১ বশ ব ব্রুয়ামর প্রিাে ব মরজে মিজেএিমি’র কিচকেচা ও কিচচারীজের পক্ষ্ হজে ককন্দ্রীয় শচহদ চিনাদ্দি পুষ্পচা য অপচণ

জাতীয় পাট লদবস ২০২২ উদযাপন :

পাট কদদ্দশি িংস্কৃচি ও কৃচিি অচিদ্দচ্ছয অংশ। পাটোি পে কদদ্দশ কর্িন গুরুদ্দেি দাচিদাি, কিিচন চিশ্ব িাোদ্দিও এটি একটি অনর্ন্
পচিদ্দিশিান্ধি পে চহদ্দিদ্দি িিাদৃি। কদদ্দশ নানা কিযসূচিি িধ্য চদদ্দয় োিীয় পাট চদিি পালন কিা হয়। োিীয় পাট চদিি ২০২২
উদর্াপন উপলযয ির্ যাঢ্য এক কশািার্াত্রা কিি কিা হয়। কশািার্াত্রায় গণপ্রোেন্ত্রী িাংলাজেশ িরকাজরর িাননীয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রী েনাি
বগালাি েস্তগীর গােী, িীরপ্রেীক, এিমপ, পাট িচিি েনাি কিািঃ আব্দুি িউফ, পাটখাদ্দিি অংশীেনদ্দদি প্রচিচনচধিহ িন্ত্রর্ালদ্দয়ি
উদ্ধযিন কিযকিযাবৃন্দ উপচস্থি চেদ্দলন।

মচত্র : ির্ যাঢ্য কশািার্াত্রাি শুি উদ্দবাধন ও িাননীয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রী ও িচিি িদ্দহাদদ্দয়ি কনর্তদ্দে ির্ যাঢ্য কশািার্াত্রা

িাংলার পাট ক্রামন্তকাল বপমরজয় আিারও নতুন িম্ভািনার মুখ বেখজে। চিশ্ব িাোদ্দি প্রাকৃচিক িন্তু (Natural Fibre) ব্যাপক
চামহো ও িরকার কর্তক
চ নানামুখী পেজক্ষ্প গ্রহজণর জল িাংলাজেজশর বিানামল আঁশ মহজিজি খ্যাে পাট হারাজনা বগৌরি ম জর বপজে শুরু
কজরজে। োেীয় পাট মেিি উেযাপন উপলজক্ষ্ ০৬ই িাচ চ ২০২২ োমরজখ ওিিামন স্মৃমে মিলনায়েন,আব্দুল গমন বরার্, ঢাকা-বে একটি
অনুষ্ঠাজনর আজয়ােন করা হয়। উি অনুষ্ঠাজন প্রধান অমেমথ মহজিজি উপমস্থে মেজলন গণপ্রোেন্ত্রী িাংলাজেশ িরকাজরর িাননীয় কৃচষ
িন্ত্রী র্. কিািঃ আব্দুি িািাক, এিচপ, মিজশর্ অমেমথ মহজিজি উপমস্থে মেজলন িাননীয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রী েনাি বগালাি েস্তগীর গােী,
িীরপ্রেীক, এিমপ, অনুষ্ঠাজন িিাপচিে কদ্দিন িস্ত্র ও পাট িচিি েনাি কিািঃ আব্দুি িউফ। এিার এ মেিজির প্রমেপাদ্য মির্য় মেল
“বিানামল আঁজশর বিানার বেশ পচিদ্দিশিান্ধি িাংলাজেশ”।
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মচত্র : িাননীয় কৃচষ িন্ত্রী র্. কিািঃ আব্দুি িািাক, এিচপ

পাটখাি উন্নয়দ্দন গদ্দিষর্া কার্ যক্রি, পাটিীে আিদাচনদ্দি চনিযিশীলিা হ্রাি, পাটিীে উৎপাদদ্দন স্বয়ংিম্পূর্ যিা অেযন, প্রিচলি ও িহুমুখী
পাটোি পদ্দেি উৎপাদন ও িপ্তাচনি িাধ্যদ্দি িিকাদ্দিি উন্নয়ন লযযিাত্রা অেযদ্দন অিদান িাখা, পাট মেিজির গুরুে ও পাট িংক্রান্ত
মির্জয় আগ্রহ সৃমির লজক্ষ্য উচেচখি অনুষ্ঠাজন মিমিন্ন কযাটাগমরজে বিরা ১১ েদ্দনি হাজে পাট মেিজির পুরস্কার তুজল বেয়া হয়।

মচত্র : পাটখাজের উন্নয়জন অিোন রাখার েন্য বিরা ১১ েদ্দনি হাজে পাট মেিজির পুরস্কার তুজল বেয়া হয়।

স্বাধীনিাি িহান কনিাি েন্মশিিাচষ যকী পালন :
স্বাধীনিাি িহান স্থপচি োচিি চপিা িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিান এি েন্মশিিাচষ যকী ও োিীয় চশশু চদিদ্দি মিজেএিমি’র
বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে ককক ককদ্দট শুি েন্মচদন পালন করা হয়। দিবসটি উিযাপন উপলক্ষে ১৮/০৩/২০২২ তাদিক্ষে সংস্থাি
সক্ষেলন কক্ষে দিায়া ও দিলাি িাহদিক্ষলি আক্ষয়াজন কিা হয়।

মচত্র : মিজেএিমি’র বচয়ারম্যান িজহােজয়র বনর্তজে িঙ্গিন্ধুি েন্মচদদ্দন ককক কাটা হয়
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১৭ িাি য, োিীয় চশশু চদিি। এচদন টুচঙ্গপাড়ায় কশখ পচিিাদ্দিি ি আদ্দলাচকি কদ্দি েন্ম কনয় এক ‘কখাকা’। চপিা কশখ লুৎফি িহিান
এিং িািা িাদ্দয়িা খাতুন এি ি আদ্দলাচকি কদ্দিন চিচন। িাি কিান এিং দুই িাইদ্দয়ি িদ্দধ্য িঙ্গিন্ধু চেদ্দলন র্তিীয়। িিাই কখাকা িদ্দল
র্াকদ্দলও িাি নানা নাি িাদ্দখন কশখ মুচেবুি িহিান।

মচত্র : েন্মচদন উপলদ্দয আদ্দলািনা অনুষ্ঠান ও চিলাদ িাহচফল

িহান স্বাধীনিাি সুির্ যেয়ন্তী উদর্াপন :
িহান স্বাধীনো মেিি ২০২২ উেযাপন উপলজক্ষ্ মিজেএিমি’র কিচকেচা ও কিচচারীজের পক্ষ্ হজে োেীয় স্মৃমেজিৌজধ পুষ্পা চয অপচণ
করা হয়।

মচত্র : োেীয় স্মৃমেজিৌজধ পুষ্পা চয অপচজণ ির্ যাঢ্য কশািার্াত্রা ও পুষ্পা চয অপচণ

িহান স্বাধীনিাি সুির্ যেয়ন্তী উদর্াপন উপলদ্দয গৃহীি কার্ যক্রি :
িহান স্বাধীনিাি সুির্ যেয়ন্তী উদর্াপন ও িহান মুচিযুদ্দদ্ধি চত্রশ লাখ শহীদ ও দু’ লাখ িম্ভ্রিহািা িা-কিানিহ িকল মুচিদ্দর্াদ্ধা এিং
োচিি চপিা িঙ্গিন্ধু কশখ মুচেবুি িহিাদ্দনি িচর্ যল েীিন উদর্াপন উপলদ্দয আদ্দলািনা িিা ও কদায়া িাহচফদ্দলি আদ্দয়ােন কিা হয়।

মচত্র : স্বাধীনিা উদর্াপন উপলদ্দয আদ্দয়াচেি আদ্দলািনা িিা
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উি আক্ষলাচনা সভায় কিয়ািম্যান িদ্দহাদয়,পচিিালকবৃন্দ, মুখ্য পচিিালন কিযকিযা ও কিযকিযাগর্ বক্ষলন, ১৯৭১ সাক্ষলি ২৫ িাচ চ
কালিাক্ষত পাদকস্তাদন হানািাি বাদহনী এ দিক্ষেি িানুক্ষেি মুদিি আকাঙ্ক্ষাক্ষক দেে কক্ষি দিক্ষত অপাক্ষিেন সাচ চলাইট’ নাক্ষি বব চি
হতযাকাক্ষে দিক্ষত ওক্ষে। সসন্যিা দনদব চচাক্ষি হাজাি হাজাি িানুেক্ষক হতযা কক্ষি। ২৬ িাক্ষচ চি প্রথি প্রহক্ষি জাদতি দপতা বঙ্গবন্ধু দেে
মুদজবুি িহিান সব চেদি দিক্ষয় হানািাি বাদহনীক্ষক প্রদতক্ষিাধ ও চূড়ান্ত দবজয় অদজচত না হওয়া পয চন্ত লড়াই চাদলক্ষয় যাওয়াি ডাক
দিক্ষয়দিক্ষলন। ৯ িাক্ষসি িিেয়ী মুদিযুক্ষে ৩০ লাে িানুক্ষেি িক্ষিি দবদনিক্ষয় বাংলাক্ষিক্ষেি স্বাধীনতা অদজচত হয়। বাংলাক্ষিক্ষেি
অথ চননদতক অগ্রগদত এেন দবক্ষেি অক্ষনক দিক্ষেি জন্যই উিাহিণ। অথনচ ীদত ও আথসচ ািাদজক, দবদেিভাগ সূচক্ষক বাংলাক্ষিে িাদড়ক্ষয়
দগক্ষি িদেণ এদেয়াি প্রায় সব দিেক্ষক। বাংলাক্ষিে আজ ক্ষুধা ও িাদিদ্র্যমুি, আধুদনক জীবনিানসম্পন্ন একটি সুেী সমৃেোলী উন্নত দিে
হওয়াি দ্বািপ্রাক্ষন্ত। বাংলাক্ষিক্ষেি এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অপ্রদতক্ষিাধ্য। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী দেে হাদসনা এি মূল লেয ২০৪১ সাক্ষলি িক্ষধ্য
দিেক্ষক উন্নত িাক্ষে পদিণত কিা।

মচত্র : দিায়া ও িাহদিল

মিজেএিমি’র কায চািমল
েনিংজযাগ মিিাগ :
বেকজহাজডারিহ িিাজের িংমিি ব্যমিিজগরচ িাজথ িম্পচক উন্নে করার প্রমক্রয়া মহজিজি মিজেএিমি’র েনিংজযাগ মিিাগ প্রচার
িাধ্যজির িজে মনি বযাগাজযাগ রক্ষ্া কজর আিজে।
কায চািমল :
প্রধান কায চালয় এিং এর মনয়ন্ত্রনাধীন মিলিমূজহর মিমিন্ন ধরজনর বটন্ডার, মনজয়াগ মিজ্ঞমি, আইনগে বনাটিশ, বক্রাড়পত্র, বপ্রি মরমলে
এিং মরেজয়ন্ডার মনয়মিেিাজি প্রকাজশর ব্যিস্থা েনিংজযাগ মিিাগ কজর থাজক। এোড়া  িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয় িম্পমকচে িংিেীয় প্রজনাের প্রস্তুে;
 িংিেীয় স্থায়ী কমিটির সুপামরশ িাস্তিায়জনর অগ্রগমে;
 বেমনক পমত্রকায় প্রকাশনা িংক্রান্ত;
 মুদ্রণ িংক্রান্ত কাে;
 বেমনক পমত্রকা িংরক্ষ্ণ;
 র্কুজিন্টমর িংক্রান্ত কাে।

োেীয় িংিজের প্রজনাের
প্রমেজিেন বপ্ররণ ১৩টি

Rbms‡hvM
wefvM
িংিেীয় স্থায়ী কমিটির
প্রমেজিেন বপ্ররণ ০৯টি
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বটন্ডার প্রকাশ ১৭টি
(আন্তেচামেক ০১টি ও োেীয় ১৬টি)

প্রশািন ও িাধারণ বিিা :
েনিল কাঠাজিা :
মিজেএিমি প্রধান কায চালজয়র ১৯৮৪ িাজলর এনাি কমিটির বিট-আপ ও মনয়ন্ত্রণাধীন মিলিমূজহর ২০১৩ িাজলর বিট-আজপর মিমেজে
িেচিান েনিজলর পমরিংখ্যান :
কযাটাগমর
কিযকিযা ও
কিযিািী

পে
কিচকেচা
মশক্ষ্ক
কিচচারী
বিাট

বিট-আপ
2,6৬৪
340
5,289
8,2৯3

কিচরে
962
98
১,৬১১
২,৬৭১

শূন্য পে
1,702
242
3,678
৫,৬২২

অলিযযাগ গ্রহণ ও লনষ্পলি :
লবযজএমলসযত সব সময় যয যকান যযৌলিক অলিযযাগ গ্রহণ কযর তা লনষ্পলি করার কায যক্রম আন্তলরকতা ও অতযন্ত যপশাদালরযের সাযে
সমাধান করা হযয় োযক। প্রশাসন লবিাগ যেযক প্রাপ্ত যোযে অলিযযাগ লববরণীর উপর লিলি কযর লবিাগীয় মামিা রুজু করা হয়।
মামিা লনষ্পলি যেযে আত্মপে সমেযয নর সুযযাগসহ লনজ আইন উপযদষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়।
মিিাগীয় িািলা :
প্রমেজিেনাধীন অথ চ-িেজর
(২০২১-২২) পুঞ্জীভূে বিাট
মিিাগীয় িািলার িংখ্যা
৫৩

প্রমেজিেনাধীন িেজর মনষ্পমেকৃে িািলার িংখ্যা
চাকুমরচুযে/
অব্যাহমে
অন্যান্য েণ্ড
বিাট
িরখাস্ত
০১
০৪
০৭
১২
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অমনষ্পন্ন মিিাগীয় িািলার
িংখ্যা
৪১

অন্যান্য িািলা (২০২১-২২) :
িািলার ধরণ

প্রশাসলনক
জলম-জমা সংক্রান্ত
যমাট :

মিজেএিমি’র প্রধান
কায চালয় ও মিলিমূহ
কর্তক
চ োজয়রকৃে
িািলার িংখ্যা
৪২
৫
৪৭

মিজেএিমি’র প্রধান কায চালয়
ও মিলিমূজহর মিরুজদ্ধ
োজয়রকৃে িািলার িংখ্যা
চিট
অর্ন্ার্ন্
১১
২৬
১০
১১
৩৬

োজয়রকৃে
বিাট
িািলার
িংখ্যা
৭৯
১৫
৯৪

মনষ্পমেকৃে বিাট
িািলার িংখ্যা

িেচিাজন
চলিান
িািলার িংখ্যা

১৭৫
০৭
১৮২

৭৫৬
১৩৬
৮৯২

মচমকৎিা :
১.
চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয়, আঞ্চচলক কার্ যালয় ও চিল িমূদ্দহি স্বাস্থয ককদ্দন্দ্র প্রােচিক স্বাস্থয কিিা কদয়া হদ্দয় োদ্দক। ২০২১২০২২ িাল কিাট ৫,৬৯৭ (পাঁি হাোি েয়শি িািানব্বই) েন কিযকিযা, কিযিািীদ্দদিদ্দক প্রােচিক স্বাস্থয কিিা কদয়া হয় ।
০২.
প্রধান কার্ যালয় ও আঞ্চচলক চিল িমূদ্দহ ৮০৮ েনদ্দক কৃচিনাশক ওষুধ কিিন কিাদ্দনা হয় ।
০৩.
প্রধান কার্ যালয় ও চিলিমূদ্দহি কিযিািী ও কিযকিযাদ্দদি িদ্দধ্য ৭২০ ( িািশি চিশ) েদ্দনি িদ্দিি শকযিা ও িিিাপ পিীযা
কিা হদ্দয়দ্দে এিং প্রদ্দয়ােন অনুর্ায়ী চিচকৎিা পিািশয কদয়া হদ্দয়দ্দে ।
০৪.
বিচশ্বক িহািািী ককাচির্-১৯ কিাদ্দগি প্রাদুিয াি টায় চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় ও চিলিমূদ্দহি িকল স্তদ্দিি কিযকিযাকিযিািী ককাচির্-১৯ কিাগ চিস্তাি প্রচিদ্দিাধকদ্দল্প স্বাস্থযচিচধ পালন কিাি চিষদ্দয় গুরুে কদয়া হয় ও প্রদ্দয়ােনীয় কার্ যকিী
ব্যিস্থা কনয়া হয় । কর্িন : অচফদ্দি কিযিি অিস্থায় িঠিক চনয়দ্দি িাস্ক পিা, প্রচিিাি ২০ কি: ধদ্দি িাি িাি হাি কধায়া , হযান্ড
স্যাচনটাইোি ব্যিহাি কিা, হাঁচি কাচশি িিয় চশিািাি িোয় িাখা, কিযিি অিস্থায় অচফি কদ্দয প্রদ্দয়ােনীয় শািীচিক
দূিে িোয় িাখা ইিযাচদ।
০৫.
কিচর্দ্দকল চিিাদ্দগ কিযিি চিচকৎিক ও চিচকৎিা কিীগর্ স্বাস্থযচিচধ কিদ্দন চিচকৎিা কিিা প্রদান কদ্দি োদ্দকন। প্রধান
কার্ যালদ্দয় স্যাচনটাইচেং কে ও চিল িমূদ্দহ প্রদ্দিশ পদ্দে আগিদ্দদি িািান চদদ্দয় হাি কধায়াি ব্যিস্থা কিা হয়।
০৬.
চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় ও চিলিমূদ্দহি চিচকৎিক বািা ককাচির্-১৯ কিাদ্দগ আক্রান্ত কিাগীদ্দদি িাদ্দে চনয়চিি কর্াগাদ্দর্াগ
িাখা হয় এিং চিচকৎিা ও স্বাস্থয চিষয়ক প্রদ্দয়ােনীয় পিািযশ কদয়া হয়।

মচত্র : কিাগীদ্দক প্রদ্দয়ােনীয় চিচকৎিা কিিা কদয়া হদ্দচ্ছ
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পাটক্রয় ও উৎপােন :
পাটক্রয় :
িিকাচি চিদ্ধাদ্দন্তি পচিদ্দপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদ্দলি উৎপাদন কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক
িম্পূর্ যরুদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয় চিধায় ২০২১-২০২২ অেিয েদ্দি কাঁিা পাটক্রয় কার্ যক্রি পচিিাচলি হয়চন। িদ্দি এ িিদ্দয় চিলগুদ্দলাি
চিচিন্ন িিদ্দয়ি কাঁিা পাট িংক্রান্ত িকল কদনাি অচধকাংশ পাট িিিিাহকািীদ্দদি পচিদ্দশাধ কিা হদ্দয়দ্দে। িাচক কদনা পচিদ্দশাদ্দধি
কার্ যক্রি িলিান।
উৎপােন :
িিকাচি চিদ্ধাদ্দন্তি পচিদ্দপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদ্দলি শ্রচিকদ্দদি িাকুচি কগাদ্দেন হযান্ডদ্দশক সুচিধাি আওিায়
অিিানিহ চিদ্দলি উৎপাদন কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক িম্পূর্ যরুদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয় চিধায় ২০২১-২২ অেিয েদ্দি
চিলিমূদ্দহ উৎপাদন কার্ যক্রি পচিিাচলি হয়চন। িদ্দি এ িিদ্দয় ২২টি জুট চিল ও ৩টি নন-জুট চিদ্দলি প্রদ্দিি িালািাল চিক্রদ্দয়ি
কার্ যক্রি গ্রহর্ ও িম্পন্ন কিা হয়।
মিপণন :
মিপণন ও মিক্রয় মিিাজগর কায চািলী মূলে অিযন্তরীন মিক্রয় ও বিজেমশক মিক্রয় এ দু’টি উপ-মিিাজগর িাধ্যজি িম্পােন করা হজয়
থাজক। িিকাচি চিদ্ধাদ্দন্তি পচিদ্দপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদ্দলি শ্রচিকদ্দদি িাকুচি কগাদ্দেন হযান্ডদ্দশক সুচিধাি
আওিায় অিিানিহ চিদ্দলি উৎপাদন কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক িম্পূর্ যরুদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয় চিধায় ২০২১-২২
অে যিেদ্দি বিজেমশক মিক্রয় কার্ যক্রি পচিিাচলি হয়চন। িদ্দি এ িিদ্দয় ২২টি জুট চিল ও ৩টি নন-জুট চিদ্দলি িজুদ পে অিযন্তরীন
চিক্রদ্দয়ি কার্ যক্রি গ্রহর্ কিা হয়। কর্ পচিিার্ িজুদ পে চেল, িাি িদ্দধ্য ২৮৯.৮৬ কিিঃ টন চিক্রয় কার্ যক্রি িম্পন্ন হদ্দয়দ্দে। ১৫৬.৭১
কিিঃ টন এফদ্দেএফ ও অর্ন্ার্ন্ পে অিচশি আদ্দে, র্া চিক্রয় প্রচক্রয়াধীন।
রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ মিিাগ :
যামন্ত্রক রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ :
 প্রধান কায চালয় হজে প্রেে কিচসূমচ িাস্তিায়জনর অগ্রগমে িজরেমিজন পয চজিক্ষ্জণর েন্য মিলওয়ামর পমরেশচন, মিলওয়ামর প্রমেজিেন
বপ্ররণ এিং বিমশনামরজের িিযিান অিস্থা িংক্রান্ত প্রাি প্রমেজিেন পয চাজলাচনা করা ।
 মিজলর যন্ত্রাংশ িংগ্রহ পমরমস্থমে (স্থানীয় ও আিোমনকৃে) পয চাজলাচনা, পয চজিক্ষ্ণ ও িোিে প্রোন। অপ্রচমলে, পুরােন এিং
ব্যিহাজরর অনুপজযাগী যন্ত্রপামে মিক্রজয় িহায়ো করা।
 ব্যয়িহুল যন্ত্রাংশ ক্রজয়র ব্যাপাজর কামরগমর িোিে প্রোন করা।
 মিলগজলাজে গ্যাি মনমিে করার লজক্ষ্য মেোি গ্যাি মর্মিমিউশন বকাং, িাখরািাে গ্যাি মর্মিমিউশন বকাং ও কণ চফুমল গ্যাি
মর্মিমিউশন বকাং, পমিিাঞ্চল গ্যাি মর্মিমিউশন বকাং িহ িকল গ্যাি িরিরাহকারী কর্তপচ জক্ষ্র িাজথ িাি চক্ষ্মণক বযাগাজযাগ
রক্ষ্া করা।
বিদুযমেক রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ :
 মিমধ বিাোজিক মিলিমূজহর মিদুযৎ িরিরাহ, রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ ও বিদুযমেক কায চক্রিিমূজহর েোরমক এিং এ িম্পমকচে যািেীয় খরচ
মনয়ন্ত্রজণর মেক মনজে চশনা, িাস্তিায়ন ও উদ্ধচেন কর্তপচ জক্ষ্র পয চাজলাচনা িিায় মিদুযৎ িম্পমকচে েথ্য িরিরাহ করা।
 বিদুযমেক যন্ত্রপামে রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ ও যথারীমে প্রজয়াজগর বক্ষ্জত্র মিল পমরেশচন, প্রমেজিেন বপশ এিং িাস্তিায়জনর অগ্রগমে
পয চাজলাচনা করা।
 মিলিমূদ্দহ মিদুযৎ িরিরাহ মনমিে করার লজক্ষ্য মপমর্মি, মর্মপমর্মি, ওজোপামর্জকা, পিী মিদুযোয়ন বিার্চ, বর্িজকা িহ িকল
মিদুযৎ িরিরাহ কর্তপচ জক্ষ্র িাজথ িাি চক্ষ্মণক বযাগাজযাগ রক্ষ্া করা হজে।
 মিজলর সুইচমগয়ার, ট্রযান্স রিার ইেযামেজে বকানরূপ বগালজযাগ বেখা মেজল িজরেমিজন পমরেশচনপূি চক ো বিরািজের মির্জয়
মিলজক প্রজয়ােনীয় উপজেশ/মনজে চশনা প্রোন করা।
 ব্যয়িহুল যন্ত্রাংশ ক্রজয়র ব্যাপাজর কামরগমর িোিে প্রোন করা। মিলওয়ামর িামিক মিদুযৎ মিল ও িজকয়া মিদুযৎ মিজলর পমরিাণ
পয চাজলাচনা করা।
 মিদুযৎ উপজকজন্দ্রর িরঞ্জািামে এিং অন্যান্য যন্ত্রপামের েটিল ধরজনর ত্রুটি দূরীকরণাজথ চ মিজলর প্রজকৌশলীজের পরািশচ প্রোন করা।
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পুরজকৌশল শাখা :
মিজেএিমি ও এর অধীন মিলগুজলার নতুন অিকাঠাজিাজে প্রদ্দয়ােনীয় িংস্কাি ও কিিািিকাে, িিন মনিচাজণর নকশা, মর্োইন
পরীক্ষ্াকরণ ও অমধকের স্বল্প ব্যজয় উপজযাগী অিকাঠাজিা/িিন মনিচাজণ মিলিমূহজক কামরগমর িহায়ো, অনুজিােন ও েোরমকর
িাধ্যজি িাস্তিায়ন করা হয়।
আরএ মকউ এর িাধ্যজি িম্পন্নকৃে কাে :
 মিজেএিমি’র প্রধান কায চালজয়র ৫ি েলায় অিমস্থে বচয়ারম্যান িজহােজয়র অম ি কজক্ষ্র িংস্কার ও বিরািে কাে;
 মিজেএিমি’র প্রধান কায চালজয়র ৫ি েলায় অিমস্থে পমরচালক (পমরকল্পনা) িজহােজয়র অম ি কজক্ষ্র িংস্কার ও বিরািে কাে;
 মিজেএিমি’র প্রধান কায চালজয়র ৭ি েলায় অিমস্থে কন াজরন্স রুজির প্রজয়ােনীয় িংস্কার ও বিরািে কাে;
 নারায়ণগঞ্জস্থ িের থানায় শীেলক্ষ্যা বিৌোয় হাম ে জুট মিজলর নি ও ক্ষ্মেগ্রস্ত ১নং ও ২নং বগার্াউন বিরািে কাে িম্পন্ন।
িাস্তিায়নাধীন পূেচ কাে :
 মিজেএিমি’র প্রধান কায চালজয়র ৭ি েলায় োে বখালা রাখার স্বাজথ চ োজের িম্প্রিামরে অংশ অপিারণ করজে িেচিাজন অিমস্থে
োে ও োজের পামন মনষ্কাশনিহ প্রজয়ােনীয় অন্যান্য িংস্কার কাে চলিান।
 মিজেএিমি’র মনয়ন্ত্রণাধীন মকজশারগজঞ্জর পাট ক্রয় বকজন্দ্রর অিযন্তজর রাস্তা িংলগ্ন িািজনর মেজক ০৬টি বিমিপাকা বোকান র
মনিচাণ কাে চলিান।
পমরকল্পনা মিিাগ :




ঢাকা, চট্টগ্রাি ও খুলনা অঞ্চজলর মিজলর মিমিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ িালািাল মিমক্রর বটন্ডারিহ অন্যান্য কায চক্রজির মনয়িনীমে অনুিরণ
করা হজয়জে মকনা ো যাচাই-িাোই ও পয চজিক্ষ্জণর পর কর্তপচ জক্ষ্র মনকট উপস্থাপন কজর অনুজিােন প্রামির পর মিলজক অিমহে
করা হজয়জে।
মিলিমূজহ মপমপএ/২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮ (হালনাগাে িংজশাধনী) অনুিরণপূি চক ক্রয়কায চ গ্রহজণর মির্য়টি িমনটমরং ও
মনজে চশনা বেয়া হজে।
মিজেএিমি’র প্রধান কায চালজয়র মিমিন্ন প্রকার িালািাল ক্রজয়র েন্য মপমপএ/২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮ অনুিরণ কজর ক্রয়কায চক্রি
িম্পন্ন করা হজে।

িাণ্ডার ক্রয় :


মিজেএিমি’র প্রধান কায চালয় এিং এর মনয়ন্ত্রণাধীন মিলিমূজহ ২০২১-২০২২ অথ চ িেজরর েন্য Annual Procurement Plan
(APP) প্রণয়ন করা হজয়জে এিং বি অনুযায়ী মিমিন্ন িালািাল এর ক্রয়কায চক্রি িম্পন্ন করা হজয়জে।

গজির্ণা ও িান মনয়ন্ত্রণ মিিাগ :
১) িান মনয়ন্ত্রণ শাখা :
ক) পাটপদ্দেি িান চনয়ন্ত্রর্/আদশয িান বিিী িম্পচকযি কার্ যক্রি :
িাংলাদ্দদশ স্টযান্ডার্ যি এন্ড কটচস্টং ইনচস্টটিউশন (চিএিটিআই) এি পাট ও িস্ত্র মিিাগীয় িান কমিটির িেস্য মহজিজি িান মনয়ন্ত্রণ
মিিাগীয় প্রধান কর্তক
চ ২০২১-২২ অে য িেদ্দি িি চজিাট ৭টি িিায় অংশ গ্রহণ করা হয়। িান মনয়ন্ত্রণ মিিাগ কর্তক
চ পজের িান িম্পমকচে
নানা েথ্য/উপাে িরিরাহিহ কামরগরী পরািশচ প্রোন কজর মিমিন্ন িস্ত্র ও পাটোে পজের োেীয় িান প্রণয়জন িামি চক িহজযামগো
প্রোন করা হয়।
খ) পাটপজের িাজিচ কায চক্রি :
চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রর্াধীন চিলিমূদ্দহি উৎপাদন কার্ যক্রি িন্ধ হদ্দয় র্াওয়াি পি হদ্দি চিলিমূদ্দহ িজুদ অিপ্তাচনদ্দর্াগ্য অর্লট পে স্থানীয়
িাোদ্দি কটন্ডাদ্দিি িাধ্যদ্দি চিক্রদ্দয়ি চনচিত্ত পেিমূদ্দহি িঠিক িান র্ািাই ও পচিিার্ চনধ যািদ্দর্ি ের্ন্ িান চনয়ন্ত্রর্ শাখা হদ্দি িাদ্দিয
কচিটি গেন কিা হয়। ২০২১-২২ অে য িেদ্দি ৫(পাঁি) টি চিদ্দলি অর্লট পে িাদ্দিয কার্ যক্রি িম্পন্ন কিা হয় এিং স্থানীয় িাোদ্দি
কটন্ডাদ্দিি িাধ্যদ্দি পে চিক্রয় কিা হয়।
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২) গদ্দিষর্া শাখা :
ক) র্াইিািচিফাইর্ পাটপে চিক্রয় কার্ যক্রি :
গজির্ণা শাখার েত্ত্বািধাজন ২০২১-২২ অথ চিেজর মিমিন্ন িরকামর েির ও প্রমেষ্ঠাজনর চামহো বিাোজিক ৬২,৭৮,৭৩৬/-( িার্মট্ট লক্ষ্
আটাের হাোর িােশে েমত্রশ) টাকার মিমিন্ন প্রকরজণর মিজেএিমি’র উৎপামেে র্াইিারমি াইর্ পাজটর কাপড় এিং মিমিন্ন
প্রমেষ্ঠাজনর বলাজগা/মর্োইন অনুযায়ী পাজটর ব্যাগ ও কফাোি িািদ ৪৩,৭৮,৫০০/= (বেোমিশ লক্ষ্ আটাের হাোর পাঁচশে) টাকা িহ
িি যদ্দিাট ১,০৬,৫৭,২৩৬/-( এক ককাটি েয় লয িািান্ন হাোি দুইশি েচত্রশ) টাকাি র্াইিারমি াইর্ পাটপে আউটজিামি চং এর
িাধ্যজি বেমরপূি যক িিিিাহ কিা হয়।

মচত্র : র্াইিারমি াইর্ পাজটর পে

প্রদেেণ :
দবক্ষজএিদস’ি দনয়দিত প্রদেেণ ও APA সংক্রান্ত কায চক্রক্ষিি অংে দহক্ষসক্ষব 20২১-22 অথ চবিক্ষি দবদভন্ন প্রদেেণ কিচসূদচক্ষত 659
জন কিচকতচা/ কিচচািীক্ষক প্রদেেণ প্রিান কিা হয়। প্রদেেণ দবভাগ কর্তক
চ আক্ষয়াদজত উি দবদভন্ন প্রদেেণ/ কিচোলায় 517 জন পুরুে
ও 142 জন িদহলা প্রদেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষিন।

দচত্র: দবক্ষজএিদসক্ষত অনুদিত প্রদেেণ/ কিচোলাসমূক্ষহি দবেয় ও দলঙ্গদভদিক প্রদেেণাথীি পদিসংখ্যান
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দবক্ষজএিদস’ি প্রধান কায চালয় ও ২টি আঞ্চদলক প্রদেেণ দকক্ষেি িাধ্যক্ষি সিকাদি ও িাপ্তদিক দবদভন্ন চাদহিাি দপ্রদেক্ষত প্রণীত বাদে চক
প্রদেেণ বে চপদি অনুসিক্ষণ এডভান্সড কদম্পউটাি দকাস,চ কিচসম্পািন ব্যবস্থাপনা, দপ্রাডাদিদভটি ইিপ্রুভক্ষিন্ট, দনিাপিা ব্যবস্থাপনা, ইদজদপ, িাউক্ষেেন, দিক্ষেোস চ দকাস,চ জন প্রোসন িন্ত্রণালয় ও িদন্ত্রপদিেি দনক্ষি চদেত কিচসূদচসহ দবদভন্ন প্রদেেণ আক্ষয়াজন কক্ষি থাক্ষক।
বদণ চত কিচসূদচসমূক্ষহি আওতায় দবগত পাঁচ বিক্ষি 7171 জন কিচকতচা, কিচচািী ও শ্রদিকক্ষক িেতা বৃদেি লক্ষেয প্রদেেণ প্রিান
কক্ষিক্ষি।

কিযকিযাদ্দদি এচপএ চিষয়ক প্রচশযর্/ কিযশালা :

চিত্র: ৫-১১ কগ্রদ্দর্ি কিযকিাদ্দদি প্রচশযর্ কিযশালা

কিযিািীদ্দদি প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্র: ১২-২০ কগ্রদ্দর্ি কিযিািীদ্দদি প্রচশযর্ কিযশালা
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অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ও কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্ি: অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ও কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা

এচপএ চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্র: এচপএ চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা

শুদ্ধািাি িংক্রান্ত ও িথ্য অচধকাি চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্র: শুদ্ধািাি িংক্রান্ত ও িথ্য অচধকাি চিষয়ক কিযশালা
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মহিাি ও অথ চ মিিাগ :
আমথ চক ও মহিাি ব্যিস্থাপনায় গৃহীে িংস্কার কাযক্রচ ি আমথকচ বলনজেন, ক্রয়ব্যিস্থাপনা, স্বেো, েিািমেমহো মনমিে করার েন্য
মনজম্নাি কাযক্রচ ি গৃহীে হজয়জে পূি চিেী অথিচ েজরর মহিাি িংকলন পরিেী অথ চিেজরর ১৫ জুলাইজয়র িজধ্য িম্পন্ন করা হজে।
 ককিলিাত্র চহিাদ্দিি খাদ্দি বচক এর িাধ্যজি িকল বলনজেন িম্পােন করা হজে।
মিগে ৩ (মেন) অথ চিেজরর আয় ও ব্যয় মিিরণী (অমনরীমক্ষ্ে) :
(লক্ষ্ টাকায়)
ক্রঃ
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

মিিরণ
আয়িমূহঃ
স্থানীয় মিক্রয়
বিজেমশক মিক্রয়
িািমিমর্
অ-পমরচালন আয়
বিাট আয়
ব্যয়িমূহঃ
কাঁচা পাজটর ব্যিহার
অন্যান্য প্রেযক্ষ্ কাঁচািাল
িজুমর
বিেন
মিদুযৎ
জ্বালানী
বিরািে ও রক্ষ্ণাজিক্ষ্ণ
অিচয়
িীিা
অন্যান্য কারখানা উপমরব্যয়
প্রমক্রয়াধীন পজের িিন্বয়
িজুে পজের িিন্বয়
প্রশািমনক ব্যয়
মিক্রয় ব্যয়
সুে ব্যয়
বিাট ব্যয়
(৬...+ ২০)
মনট লাি/(ক্ষ্মে) (৫-২১)

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

২০২১-২০২২

57461.17
30056.22
4048.59
331.24
91897.22

9722.03
31017.08
3748.97
339.64
44827.72

91.11
452.66
1362.77

32648.29
5049.13
63730.08
14519.30
3944.30
482.00
3612.21
573.75
440.30
521.13
1527.09
26922.98
3150.97

0.78
6404.61
14176.98
931.91
76.32
165.84
598.18
217.64
319.01
6432.65
42560.76
2028.32

14050.86
577.37
35.84
183.14
755.54
142.54
420.84
1097.16
416.52
1907.36

1273.70
8075.52

1069.86
7138.00

144.84
7657.79

165801.41

82120.86

27389.80

(73904.19)

(37293.14)

(26027.03)
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িামণমেযক অমর্ট আপমে িংক্রান্ত :
অমর্ট আপমে
িংখ্যা টাকার পমরিাণ
(জকাটি টাকায়)
১
২
4044
10752.18

ব্রর্মশজট
েিাজির িংখ্যা
৩
163

মনষ্পমেকৃে অমর্ট আপমে
িংখ্যা
টাকার পমরিাণ
(জকাটি টাকায়)
৪
৫
466
157.41

অমনষ্পন্ন অমর্ট আপমে
িংখ্যা
টাকার পমরিাণ
(জকাটি টাকায়)
৬
৭
3578
12622.99

অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্া মিিাগ :
মিজেএিমি ও এর আওোধীন মিলিমূজহর িম্পজের যজথাপযুি ব্যিহার মনমিে করা হজে মকনা ো যাচাই িাোই ও পরীক্ষ্া-মনরীক্ষ্া
করার েন্য মনরীক্ষ্া মিিাজগর অধীজন ঢাকা, চট্টগ্রাি ও খুলনা অঞ্চজল ৩টি মনরীক্ষ্া টিি রজয়জে। মনরীক্ষ্া টিিগুমল কর্তপচ জক্ষ্র অনুজিামেে
মিমর্উল অনুযায়ী মিজেএিমি ও িরকাজরর প্রণীে নীমেিালা ও িাকুচলাজরর আজলাজক মিলিমূজহর (ক) িাস্তি প্রমেপােন (খ) অিযন্তরীণ
মনরীক্ষ্া িম্পন্ন করা হয়। িেচিাজন মিলিমূজহর উৎপােন কায চক্রি িন্ধ থাকায় িাস্তি প্রমেপােন গ্রহণ িন্ধ রজয়জে। মনজম্ন অিযন্তিীর্
মনরীক্ষ্া কায চক্রজির িংমক্ষ্ি মিিরণ বেয়া হজলা।
ক) িাৎিচিক অিযন্তিীর্ চনিীযা :
মিলিমুজহর যািেীয় কায চক্রি সুষ্ঠু ও সুচারুিাজি িংস্থা ও িরকামর কর্তক
চ প্রণীে মনয়িনীমে/ িাকুচলার অনুর্ায়ী িম্পামেে হজে মকনা িা
অিযন্তরীণ মনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থার অংশ মহজিজি অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্া েল কর্তক
চ মনরীক্ষ্া পমরচালনা কজরন। মনরীক্ষ্াকালীন ১ (এক) িৎির
িিজয়র নমুনা কযাশ/বচজকর িাধ্যজি গ্রহণ ও প্রোন, অমগ্রি, িাজেট ও িাজেটামর মনয়ন্ত্রণ, মূলধনী িাজেজটর আওোয় মিমিল ওয়াকচি ও
অন্যান্য কাজের িাউচার, বিেন, িজুমর, মনজয়াগ, পজোন্নমে ও িাৎিমরক বিেন বৃমদ্ধ ইেযামে যাচাই িাোই কজর। োোড়াও পাটক্রয়
পমরকল্পনা, ক্রয়, মিজল ব্যিহার, পাট যাচাই-িাধাই ও পমরিহন িংক্রান্ত মিল িাউচার, িান্ডার িালািাল ক্রয়/ আিোনী/ ব্যিহার, মি এন্ড
এ মিল পমরজশাধ ও ট্যাজেি িংক্রান্ত নমথপত্র ও মিল িাউচার, উৎপােন েক্ষ্ো, মিক্রয়/রিামন, ইন্সুজরন্স বেইি, ক্ষ্মে, র্যাজিে
ইেযামে। কযাশ িমহ, ব্যাংক িমহ, ব্যাংক বেটজিন্ট এিং ব্যাংক ও কযাশ ব্যাজলন্স মিমলকরণ, িাধারণ- িািমিমর্য়ামর- িাি িািমিমর্য়ামর
খমেয়ান পরীক্ষ্া মনরীক্ষ্া কজর কর্তপচ জক্ষ্র মনকট প্রমেজিেন বপশ কজর থাজক।
অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্া িম্পন্ন করার পর আপমে িংক্রান্ত একটি পূণ চাে প্রমেজিেন িংমিি মনরীক্ষ্া টিজির প্রধান কর্তক
চ মিজলর প্রকল্প প্রধান
ও িহাব্যিস্থাপক(মনরীক্ষ্া) িরাির বপ্ররণ কজরন। মনরীক্ষ্া মিিাগ কর্তক
চ প্রমেজিেনটি যাচাই িাোই পূি চক েিাজির েন্য মিজলর মনকট
বপ্ররণ করা হয়। পরিেীজে বযৌথিিার মিদ্ধাজন্তর আজলাজক কর্তপচ জক্ষ্র অনুজিােন পরিেী মনরীক্ষ্া মিিাগ বথজক আপমেমিমেক মিদ্ধান্ত
োমরপত্র আকাজর িংমিি মিলজক অিমহে করা হয়। মিল ব্যিস্থাপনা োমরপজত্রর মিদ্ধাজন্তর আজলাজক পরিেী ব্যিস্থা গ্রহণ কজরন।
িাস্তি প্রমেপােন ও অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্ায় উত্থামপে ৩০ জুন ২০২২ পয চন্ত ক্রিপুমঞ্জভূে মিিাংমিে ও অমিিাংমিে আপমে িংখ্যার েজকর
মনজম্ন উপস্থাপন কর হজলা:
মিিরণ
অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্া
িাস্তি প্রমেপােন
বিাট

৩০ বশ জুন ২০২২ পয চন্ত
ক্রিপুমঞ্জভুে আপমের িংখ্যা
২৬৪৯৭
১১০৯৫
৩৭৫৯২

৩০ জুন ২০২২ পয চন্ত ক্রিপুমঞ্জভূে
মিিাংমিে আপমে িংখ্যা
২৫১৫৮
১০০৯৭
৩৫২৫৫
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৩০ জুন ২০২২ পয চন্ত ক্রিপুমঞ্জভূে
অমিিাংমিে আপমে িংখ্যা
১৩৩৯
৯৯৮
২৩৩৭

মনরীক্ষ্া মিিাগ কর্তক
চ ২০২১-২০২২ অথ চিৎিজর মনজম্নাি কায চামে িম্পন্ন করা হজয়জে :
 অমর্ট ািচ মনজয়াগ: মনরীক্ষ্া মিিাগ কর্তক
চ মিজেএিমি প্রধান কায চালজয়র িামর্ চক চূড়ান্ত মহিাি ও িমিষ্য েহমিল মহিাি
মনরীক্ষ্া কিাি েন্য িমহ: মনরীক্ষ্া ািচ োমলকা করা হজয়জে। োমলকাভূি িমহ: মনরীক্ষ্ক ািচ হজে কায চাজেশ ইসুয প্রমক্রয়া
চলিান।
 অিির প্রাি কিচকেচা/কিচচারীজের মনরীক্ষ্া োড়পত্র প্রোন: ২০২১-২০২২ অথিচ ৎজিরর মনরীক্ষ্া মিিাগ বথজক মিজেএিমি ও
মিজলর অিিরপ্রাি কিচকেচা/কিচচারীর চূড়ান্ত মনরীক্ষ্া োড়পত্র প্রোন করা হজয়জে।
 অিযন্তরীণ মনরীক্ষ্া আপমেিমূহ ০২ পজি চ মিিি কজর বযৌথিিা কায চক্রি: মিলিমূজহর অমনষ্পন্ন আপমেিমূহ মনষ্পমের কায চক্রি
০২(দুই) পজি চ মিিি করা হজয়জে। যথাক্রজি ১ি পি চ ২০১০-২০১১ হজে ২০১৯-২০২০ অে য িেি পয চন্ত এিং ২য় পজি চ ১৯৭১১৯৭২ বথজক ২০০৯-২০১০ পয চন্ত। ১ি পি চ ২০১০-২০১১ হজে ২০১৯-২০২০ অে য িেি পয চন্ত বযৌথ িিা ইজোিজধ্য িম্পন্ন
হজয়জে। ২য় পজি চ ১৯৭১-১৯৭২ বথজক ২০০৯-২০১০ পয চন্ত অমনষ্পন্ন আপমেিমূজহর বযৌথ িিার কায চক্রি চলিান রজয়জে।

 ১৯৭১-৭২ হজে ৩০-০৬-২০২০ পয চন্ত উত্থামপে আপমের ওপর বযৌথ িিা িংখ্যা: িহাব্যিস্থাপক (মনরীক্ষ্া) এর
িামি চক েত্ত্বািধাজন ও মনজে চশনায় মিলমিমেক অমনষ্পন্ন আপমেিমূহ, মিল ব্যিস্থাপনার েিাি ও বযৌথিিার সুপামরশ
িম্বমলে কায চমিিরণী িই আকাজর উপস্থাপন করা হজয়জে।
এিআইএি ও আইটি মিিাগ :
এিআইএি চিষয়ক কিযকা :
 িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাচিক পর্ যাদ্দলািনা িিাি ের্ন্ কার্ যিম্পাদন চিিির্ী (েক কিািাদ্দিক) কর্িন : উৎপাদন পচিিার্
(দ্দি. টন), উৎপাদন ব্যয়, িপ্তাচনি পচিিার্ ও মূল্য, অিযন্তিীর্ চিক্রয় ও মূল্য, িজুি (পাটপে), িানি িম্পদ চিিির্ী;
 চিল হদ্দি িংগৃহীি িথ্য কিািাদ্দিক চিদ্দেএিচি’ি িাচিক কদশচিচত্তক িপ্তাচন পচিিংখ্যান;
 পচিিংখ্যান বুযদ্দিাি িাচহি িাচিক িথ্যাচদ কপ্রির্;
 চিচিন্ন িন্ত্রর্ালয়/দপ্তি/িংস্থা ও কর্তপয দ্দযি িাচহদা কিািাদ্দিক িহুচিধ প্রচিদ্দিদন/পচিিংখ্যান প্রস্তুিকির্ ও কপ্রির্;
 অে য িন্ত্রর্ালদ্দয় িাচহদা কিািাদ্দিক অেনয নচিক িিীযা (ইংদ্দিেী ও িাংলায়) িথ্যাচদ কপ্রির্;
 িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি অে যিেদ্দিি িাচষ যক প্রচিদ্দিদদ্দনি ের্ন্ (পুচস্তকা আকাদ্দি) চিদ্দেএিচি’ি িথ্যাচদ কপ্রির্।
আইটি চিষয়ক কিযকা :






১৭০টি কচম্পউটাি ও প্রায় ১৬০টি চপ্রন্টাি িযর্াদ্দিযর্ (িফটওয়যাি এিং হার্যওয়যািদ্দিের্);
কনটওয়াচকযং এি িযর্াদ্দিযর্;
ওদ্দয়িিাইট চনয়চিিিাদ্দি হালনাগাদকির্;
চিদ্দেএিচি’ি কফিবুক চনয়চিিিাদ্দি হালনাগাদকির্;
চিদ্দেএিচি’ি আইটি চিষয়ক িিঞ্জাি ক্রদ্দয়ি কটকচনকযাল িাদ্দপাট য।
পাতা-21

উজিখজযাগ্য কায চািমল
পাওনামে পমরজশাধ :
িিকাচি চিদ্ধাদ্দন্তি পচিদ্দপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদ্দলি শ্রচিকদ্দদি িাকুচি কগাদ্দেন হযান্ডদ্দশক সুচিধাি আওিায়
অিিানিহ চিদ্দলি উৎপাদন কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক িম্পূর্ যরুদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয়। অিিানকৃি শ্রচিকদ্দদি িকল
পাওনা িাংলাদ্দদশ শ্রি আইন, ২০০৬ এি িংচিি ধািাি চিধান িদ্দি পচিদ্দশাদ্দধি চনচিদ্দত্ত শ্রদিকক্ষিি পাওনা 2.০০ (দুই) লে টাকা
পয চন্ত নগক্ষি এবং 2.০০ (দুই) লক্ষেি উক্ষেচ পাওনাি দেক্ষত্র 50ন নগক্ষি এবং বাদক 50ন দতন িাস অন্তি মুনািাদভদিক সঞ্চয়পত্র
আকাক্ষি দিয়া হক্ষব িক্ষিচ িাননীয় শ্রি ও কিচসংস্থান প্রদতিন্ত্রী দবগি িন্নুজান সুদিয়ান, এিদপ এি উপদস্থদতক্ষত িাননীয় বস্ত্র ও পাট িন্ত্রী
জনাব দগালাি িস্তগীি গাজী, বীিপ্রতীক, এিদপ গত 15 দসক্ষেম্বি 2020 তাদিক্ষে দ ােণা দিন। শ্রচিকদ্দদি িচিষ্যৎ আচেকয চনিাপত্তা ও
সুিযাি স্বাদ্দে য শ্রচিকদ্দদি পাওনা টাকাি ৫০% নগদ্দদ এিং ৫০% িঞ্চয়পদ্দত্রি িাধ্যদ্দি পচিদ্দশাধ কিা হদ্দচ্ছ। ৫০% নগদ িািদ
১৭৬৯.৪১ িিাে প্রদান কিা হয়। উি টাকাি িদ্দধ্য ৩০/০৬/২০২২ চরিঃ িাচিখ পর্ যন্ত ১৭৩২.০০ ককাটি টাকা পচিদ্দশাধ কিা
হদ্দয়দ্দে,পচিদ্দশাদ্দধি হাি ৯৭.৮৯%। অিচশি ৫০% িঞ্চয়পত্র িািদ ১৭৫২.৪৭ ককাটি টাকা িিাে প্রদান কিা হয়। উি টাকাি িদ্দধ্য
৩০/০৬/২০২২ চরিঃ িাচিখ পর্ যন্ত কিানালী ব্যাংক চলিঃ কর্তক
য ১৫৮২.৮৪ ককাটি টাকাি িঞ্চয়পত্র ইসুয কিা হদ্দয়দ্দে। িঞ্চয়পত্র ইসুয হাি
৯০.৩২%। NID, ব্যাংক চহিাি, নচিনী ও িািলািহ চিচিন্ন িিস্যাি কািদ্দর্ ব্যাংদ্দকি িঞ্চয়পত্র ইসুয কিদ্দি চকছুটা চিলম্ব হদ্দচ্ছ।
িকল িিস্যা িিাধাদ্দনি িাধদ্দি অিচশিদ্দদি পাওনা পচিদ্দশাদ্দধি কার্ যক্রি অব্যাহি িাখা হদ্দয়দ্দে।
এোড়া ২১৫৫২ েন িদচল শ্রচিদ্দকি পাওনা িািদ ২১২.০৮ ককাটি টাকা িিাে প্রদান কিা হদ্দয়দ্দে। উি টাকাি িদ্দধ্য ৩০/০৬/২০২২ চরিঃ
িাচিখ পর্ যন্ত ২১০.১২ ককাটি টাকা পচিদ্দশাধ কিা হদ্দয়দ্দে,পচিদ্দশাদ্দধি হাি ৯৯.০৮%।
িি যদ্দশষ ৫৬২৫ েন িদচল শ্রচিদ্দকি িদ্দকয়া িজুচি িািদ ৪৩.৪৬ ককাটি টাকা, িািলা প্রিযাহাি েচনিকািদ্দর্ ১৪২ েন শ্রচিদ্দকি ১৩.০৫
ককাটি টাকা, চিলিমূদ্দহি ০১ কেদ্দক ০৬ িপ্তাদ্দহি িজুচি িািদ ২১.৪৭ ককাটি টাকা এিং আলীি জুট চিদ্দলি ৬৪ িপ্তাদ্দহি িজুচি িািদ
১৪.৩৯ ককাটি টাকািহ কিাট (৪৩.৪৬+১৩.০৫+২১.৪৭+১৪.৩৯)=৯২.৩৭ ককাটি টাকা অে য িন্ত্রর্ালদ্দয়ি অে য চিিাগ িিাে পাওয়া
চগয়াদ্দে। পচিদ্দশাধ কার্ যক্রি িলিান আদ্দে।
অন্যান্য কায চক্রক্ষিি অগ্রগদত :




চিদ্দেএিচি’ি অে যায়দ্দন পচিিাচলি ২টি প্রােচিক চিযালয়, ২টি চনম্ন িাধ্যচিক চিযালয় এিং ৯টি িাধ্যচিক চিযালয়
িিকাচিকিদ্দর্ি প্রস্তাদ্দিি কপ্রচযদ্দি িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয় হদ্দি চিযালয়িমূহ িিকাচিকিদ্দর্ি কার্ যক্রি ইদ্দিািদ্দধ্য গৃহীি হদ্দয়দ্দে এিং
িিযিাদ্দন কার্ যক্রি প্রচক্রয়াধীন।
২৫টি চিদ্দলি শ্রচিক অিিায়ন পিি যিী িিদ্দয় চিল ও চিদ্দেএিচি’ি অর্ন্ার্ন্ িম্পচত্তি র্োর্ে ব্যিহাি চিষদ্দয় অনুিির্ীয় কিযপন্থা ও
কিযদ্দকৌশল িম্পদ্দকয সুপাচিশ প্রর্য়দ্দনি ের্ন্ উচ্চ যিিা িম্পন্ন ১৩ িদস্য চিচশি একটি নীচি চনধ যাির্ী কচিটি কাে কিদ্দে। এোড়াও
য
িন্ধপিিিী ২৫টি পাটকল ও চিদ্দেএিচি’ি িাংগেচনক কাোদ্দিা পুনগেদ্দনি
চিষদ্দয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয় হদ্দি পৃেক একটি কচিটি
গেন কিা হদ্দয়দ্দে। কচিটিি কার্ যক্রি িলিান িদ্দয়দ্দে।

দবক্ষজএিদসি বন্ধ দ াদেত দিলসমূহ দলজ প্রিান কায চক্রক্ষিি অগ্রগদত :
১ি EoI িংক্রান্ত :



িিকাচি চিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১ি পর্ যাদ্দয় ১৭টি মিজলর িিকাি চনধ যাচিি Terms of Reference (TOR) এি আদ্দলাদ্দক
২৭.০৪.২০২১ োমরজখ Expression of Interest (EOI) আহিান করা হয়। যথাযথ পদ্ধমে অনুিরণপূি চক প্রাি
প্রস্তািিমূহ যাচাই িাোই করেঃ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশািজনর আজলাজক িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালজয়র অনুজিােনক্রজি চনদ্দম্নাি ৫টি
চিল নাদ্দিি পাদ্দশ িচর্ যি প্রচিষ্ঠান িিািি ইোিা প্রদাদ্দনি লদ্দযয ০৩/১১/২০২১ িাচিখ NOA োচি কিা হদ্দয়দ্দে।
ক্রচিক
১
২
৩
৪
৫

চিদ্দলি নাি
িাংলাদ্দদশ জুট চিলি চলিঃ, নিচিংদী
োিীয় জুট চিলি চলিঃ, চিিােগঞ্জ।
চদ চক্রদ্দিন্ট জুট চিলি ককাং চলিঃ, খুলনা
হাচফে জুট চিলি চলিঃ, িট্টগ্রাি।
কক.এফ.চর্. জুট চিলি চলিঃ, িট্টগ্রাি।

িদ্দি যাচ্চ কস্কাি অেযনকািী প্রচিষ্ঠাদ্দনি নাি
Bay Footwear Ltd
J R (Jute Republic) Ltd.
Mimu Jute Mills Ltd.
Saad Musa Fabrics Limited
Unitex Composite Mills Ltd.
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TOR ও NOA এি শিয কিািাদ্দিক NOA প্রাপ্ত প্রচিষ্ঠানিমূদ্দহি িদ্দধ্য িাংলাদ্দদশ জুট চিলি চল: এি অনুকূদ্দল JUTE
ALLIANCE LIMITED এিং ককএফচর্ জুট চিলস্ চল: এি অনুকূদ্দল Unitex Composite Mills Ltd.
োিানদ্দিি টাকা প্রদান কিায় গি ০৬-০১-২০২২ িাচিদ্দখ Unitex Composite Mills Ltd. এি িাদ্দে এিং ১০-০১২০২২ িাচিদ্দখ JUTE ALLIANCE LIMITED এি িাদ্দে চুচি স্বাযি কিা হদ্দয়দ্দে। ইোিা চুচি স্বাযচিি
প্রচিষ্ঠানদুটিি চনকট িংচিি চিলদুটি ইোিা প্রদাদ্দনি চনচিত্ত TOR এি শিযানুর্ায়ী কর্ৌে ইনদ্দিন্টচি কচিটিি িাধ্যদ্দি হস্তান্তি
ইদ্দিািদ্দধ্য িম্পন্ন হদ্দয়দ্দে এিং প্রচিষ্ঠানদুটি িাচর্চেযকিাদ্দি উৎপাদন কার্ যক্রি পচিিালনা কিদ্দে।

চিত্র : চিল চলে চুচি স্বাযি অনুষ্ঠান



অপিচদদ্দক NOA প্রাপ্ত অপি ২টি প্রচিষ্ঠান Mimu Jute Mills Ltd. এিং SAAD MUSA FABRICS
LIMITED েনািানদ্দিি িম্পূর্ য টাকাি চিপিীদ্দি আংচশক টাকা েিা প্রদান কদ্দি কদ্দয়ক দফা িিয় িচধ যি কদ্দি। িি যদ্দশষ িচধ যি
িাচিদ্দখ টাকা েিা দাদ্দন ব্যে য হওয়ায় িাদ্দদি োচিকৃি NOA িাচিল হদ্দয়দ্দে।



২য় EoI সংক্রান্ত :
চিদ্দেএিচি’ি িন্ধ ক াচষি ১৩টি চিল ইোিা (Lease) পদ্ধচিদ্দি কিিিকাচি ব্যিস্থাপনায় পুনিঃিালুি চিষদ্দয় িস্ত্র ও পাট
িন্ত্রর্ালদ্দয়ি চনদ্দদ যশনাি কপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি হদ্দি গি ০৭.০২.২০২২ িাচিখ 2nd EoI চিজ্ঞচপ্ত োচি কিা হয়। যথাযথ পদ্ধমে
অনুিরণপূি চক প্রাি প্রস্তািিমূহ যাচাই িাোই করেঃ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশািজনর আজলাজক ১৩টি দিল দলজ প্রিান সংক্রান্ত
প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালক্ষয় দপ্রিণ কিা হয়। দপ্রদিত প্রস্তাক্ষবি দপ্রদেক্ষত সিকাি কর্তক
চ প্রিি অনুক্ষিািক্ষনি আক্ষলাক্ষক দনক্ষনোাি ৭টি
দিল নাক্ষিি পাক্ষে বদণ চত প্রদতিান বিাবি ইজািা প্রিাক্ষনি লক্ষেয ১৫/০৬/২০২২ তাদিে NOA জাদি কিা হক্ষয়ক্ষি।
ক্রি
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

জুট চিদ্দলি নাি
োিীয়
আি আি
এি এি
গুল আহম্মদ
কেদ্দেআই চলিঃ
কদৌলিপুি
প্লাটিনাি

প্রচিষ্ঠাদ্দনি নাি
Rasid Automatic Rice Mills Ltd.
Interstoff Ltd. (JV)
Steel Mark Buildings Ltd.
Armada Spinning Mills Ltd.
Finestay Eco Resort & Agro Park Ltd.
Golden Fiber Australia
Fortune shoes Ltd.

উদ্দেচখি ৭টি চিদ্দলি িদ্দধ্য ক্রচিক ১ চলে প্রদাদ্দনি লদ্দযয NOA প্রাপ্ত প্রচিষ্ঠান Rasid Automatic Rice Mills
Ltd. এি িাদ্দে চুচি স্বাযি হদ্দয়দ্দে। চিলটি চলে গ্রচহিাি চনকট বুচিদ্দয় কদয়া হদ্দয়দ্দে। ক্রচিক ৩ এ িচর্ যি এি এি জুট চিদ্দলি
অনুকূদ্দল NOA প্রাপ্ত প্রচিষ্ঠান Steel Mark Buildings Ltd. চলে িাচনি িম্পূর্ য অে য েিা প্রদান কদ্দিদ্দে। অপি
চদদ্দক ক্রচিক ৭ এ িচর্ যি প্লাটিনাি জুট চিদ্দলি চিপিীদ্দি NOA প্রাপ্ত প্রচিষ্ঠান Fortune shoes Ltd. চলে িাচনি
৫০% অে য েিা প্রদানপূি যক অিচশি ৫০% অে য প্রদাদ্দনি ৩১ আগস্ট,২০২২ পর্ যন্ত িিয় বৃচদ্ধি আদ্দিদন কদ্দিন। ক্রচিক ২,৫,৬ এি
অনুকূদ্দল NOA প্রাপ্ত প্রচিষ্ঠান চলে িাচন পচিদ্দশাদ্দধি ের্ন্ িিয় বৃচদ্ধি আদ্দিদন কদ্দিদ্দে, ক্রচিক ৪ অযািচধ িিয় বৃচদ্ধি
আদ্দিদন কদ্দিন নাই।
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িাংলাদ্দদশ পাটকল কিদ্দপাদ্দিদ্দশদ্দনি কিযকিযাদ্দদি িাদ্দে চিল চলে চিষয়ক িিচিচনিয় িিা গি ০২/০৬/২০২২ িাচিদ্দখ চিদ্দেএিচি’ি
কিার্ য িিাকদ্দয অনুচষ্ঠি হয়। উি িিা প্রধান অচিচে চহদ্দিদ্দি উপচস্থি চেদ্দলন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাননীয় িচিি েনাি কিািঃ আব্দুি
িউফ, িিাপচিে কদ্দিন েনাি মুহাম্মদ িাদ্দলহউেীন, কিয়ািম্যান, চিদ্দেএিচি। িিায় চিল চলে িংক্রান্ত চিষদ্দয় চিস্তাচিি আদ্দলািনা
হয়।

চিত্র : চিল চলে চিষয়ক িিচিচনিয় িিা

উজিখজযাগ্য অেচন
চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রর্াধীন িন্ধ চিলিমূহ চলে পদ্ধচিদ্দি পুনিঃিালুকির্ :
িাননীয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রী েনাি কগালাি দস্তগীি গােী এিচপ, (িীি প্রিীক), ১৮ এচপ্রল িাচিদ্দখ নিচিংদীি পলাদ্দশ কিিিকাচি
ব্যিস্থাপনায় িাংলাদ্দদশ জুট চিলস্ চলচিদ্দটদ্দর্ি উৎপাদন কার্ যক্রি শুি উদ্দবাধন কদ্দিন। এিিয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাননীয় িচিি
েনাি কিািঃ আব্দুি িউফ, নিচিংদীি কেলা প্রশািক, পুচলশ সুপাি, পলাশ উপদ্দেলাি চনি যাহী কিযকিযা (ইউএনও), িাংলাদ্দদশ জুট
চিদ্দলি প্রকল্প প্রধান ও জুট অযালাদ্দয়ন্স ও উ চলচিদ্দটদ্দর্ি ব্যিস্থাপনা পচিিালক েনাি চেয়াউি িহিানিহ অর্ন্ার্ন্িা উপচস্থি চেদ্দলন।

চিত্র : িাংলাদ্দদশ জুট চিলস্ চলচিদ্দটদ্দর্ি উৎপাদন কার্ যক্রি শুি উদ্দবাধন
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িাননীয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রী েনাি কগালাি দস্তগীি গােী এিচপ, (িীি প্রিীক), ২৪ কি িাচিদ্দখ িট্রগ্রাদ্দিি িাঙ্গুচনয়ায় কিিিকাচি
ব্যিস্থাপনায় ককএফচর্ চলচিদ্দটদ্দর্ি উৎপাদন কার্ যক্রি শুি উদ্দবাধন কদ্দিন। এিিয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয় িম্পচকযি িংিদীয় স্থায়ী
কচিটিি িদস্য েনাি কিা. নেরুল ইিলাি কিৌধুিী, িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাননীয় িচিি েনাি কিািঃ আব্দুি িউফিহ অর্ন্ার্ন্িা
উপচস্থি চেদ্দলন।

চিত্র : ককএফচর্ চলচিদ্দটদ্দর্ি উৎপাদন কার্ যক্রি শুি উদ্দবাধন

কিচিনাি
চিদ্দেএিচি’ি িন্ধ ক াচষি ১৩টি চিল ইোিা (Lease) পদ্ধচিদ্দি কিিিকাচি ব্যিস্থাপনায় পুনিঃিালুি চিষদ্দয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয়
হদ্দি 2nd EoI চিজ্ঞচপ্ত প্রকাদ্দশি চনদ্দদ যশনাি কপ্রচযদ্দি চিদ্দেএিচি হদ্দি গি ০৭.০২.২০২২ িাচিদ্দখ 2nd EoI চিজ্ঞচপ্ত োচিি
কপ্রচযদ্দি Short Listed Bidder-কদি চনদ্দয় ১৮ এচপ্রল, ২০২২ িাচিদ্দখ জুট র্াইিািচিচফদ্দকশন প্রদ্দিাশন কিন্টাি (দ্দেচর্চপচি)
এি কনফাদ্দিন্স ও উ কজক্ষ্ কিচিনাদ্দিি আদ্দয়ােন কিা হয়। আজয়ামেে বিমিনাজর মিজশর্ অমেমথ মহজিজি উপমস্থে মেজলন িস্ত্র ও পাট
িন্ত্রণালজয়র অমেমরমি িমচি (িস্ত্র) েনাি বিাহাম্মে আুলল কালাি, এনমর্মি িজহােয় িিাপমেে কজরন মিজেএিমি’র বচয়ারম্যান
েনাি মুহাম্মদ িাদ্দলহউেীন, অমেমরমি িমচি িজহােয় । এোড়াও মিজেএিমি’র পজক্ষ্ মুখ্য পমরচালন কিচকেচা ও িহাব্যিস্থাপক
(প্রশািন ও িাঃ বিিা) উি িিায় উপমস্থে মেজলন। উি কিচিনাদ্দি চকছু চকছু প্রচিষ্ঠাদ্দনি প্রচিচনচধগর্ স্বশিীদ্দি এিং চকছু প্রচিষ্ঠাদ্দনি
প্রচিচনচধ জুি প্লযাটফিদ্দি অংশগ্রহর্ কদ্দিন। চিদ্দেএিচি’ি পদ্দয মুখ্য পচিিালন কিযকিযা পাওয়াি পদ্দয়ন্ট কপ্রদ্দেদ্দন্টদ্দশন কদ্দিন। চূড়ান্ত
প্রস্তাি দাচখদ্দলি ের্ন্ চক চক কাগে-পত্র দাচখল কিদ্দি হদ্দি, চিেদ্দনি প্লযান চকিাদ্দি প্রস্তুি কিদ্দি হদ্দি, চূড়ান্ত প্রস্তাি চকিাদ্দি মূল্যায়ন
কিা হদ্দি ইিযাচদ চিষদ্দয় িিকাি চনধ যাচিি TOR অনুর্ায়ী চিস্তাচিি চিষয়াচদ উি পাওয়াি পদ্দয়ন্ট কপ্রদ্দেদ্দন্টশদ্দন উপস্থাপন কিা হয়।
কিচিনাদ্দি অংশ্রগহনকািীগর্ চিচিন্ন প্রদ্দেি িাধ্যদ্দি চূড়ান্ত প্রস্তাি দাচখদ্দলি চিষদ্দয় িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি অচিচিি িচিি িদ্দহাদদ্দয়ি
চদক চনদ্দদ যশনা গ্রহর্ কদ্দিন। উি িিায় অংশগ্রহনকািীগদ্দর্ি পদ্দয চিচিন্ন ধিদ্দনি প্রে উত্থাচপি হয়; কর্িন- চিদ্দলি চিচর্উলিমূহ
পচিিিযন হদ্দি চকনা, চলে গ্রহদ্দর্ি পি পাট িংক্রান্ত ব্যিিাি পাশাপাচশ অর্ন্ ককান ব্যিিা পচিিালনা কিা র্াদ্দি চকনা, চিদ্দলি
অিিায়নকৃি শ্রচিকদ্দদি চনদ্দয়াচেিকির্ িাধ্যিামূলক চকনা, চলেদ্দর্াগ্য চিলিমূহ পচিদশযন কিদ্দি পািদ্দি চকনা ইিযাচদ। িস্ত্র ও পাট
িন্ত্রর্ালদ্দয়ি অচিচিি িচিি িদ্দহাদয় TOR এি আদ্দলাদ্দক এিকল প্রদ্দেি িদ্দন্তাষেনক েিাি প্রদান কদ্দিন।
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মচত্র : মিজেএিমি’র পজক্ষ্ কিচকেচাবৃন্দ
উন্নয়ন প্রকল্প :

চিত্ি : কিচিনাদ্দি অংশ্রগহনকািী প্রচিচনচধগর্

(ক) এদডদপভূি প্রকল্প :
১। দেে হাদসনা দেোলাইজড জুট দটক্সটাইল দিল প্রকল্প (িািািগি, জামািপুর)।
(ে) এদডদপ বদহ চভূত প্রকল্প :
১। পাট পাতা দথক্ষক সজব পানীয় সতিীি পিীোমূলক প্রকল্প (পাইলট);
২। দেে হাদসনা দসানাদল আঁে ভবন দনিচাণ প্রকল্প;
দব: দ্র্: িিকাচি আদ্দদদ্দশ চিদ্দেএিচি’ি চনয়ন্ত্রর্াধীন ২৫টি চিদ্দলি শ্রচিকদ্দদি িাকুচি কগাদ্দেন হযান্ডদ্দশক সুচিধাি আওিায় অিিানিহ
উৎপাদন কার্ যক্রি ০১/০৭/২০২০ চরিঃ িাচিখ কেদ্দক িম্পূর্ যরূদ্দপ িন্ধ ক াষর্া কিা হয়। িন্ধ পিিিী িিকাচি চিদ্ধাদ্দন্ত উপদ্দিাি প্রকল্প
গুদ্দলাি কার্ যক্রি িন্ধ কিা হয়।
৩। পাট হক্ষত দসানাদল ব্যাগ উৎপািন (পাইলট) প্রকল্প :
মিজেএিমি’র বিজ্ঞামনক উপজেিা র্. বিািারক আহিে খান কর্তক
চ ২০১৭ িাজল পাজটর বিলুজলাে বথজক পচনজযাগ্য
(Biodegradable) ব্যাগ বেরীর মির্য়টি মিজিচনায় মনজয় ও োর উপকামরো উপলমি কজর উি ব্যাগ বেরী ও
িাোরোেকরজণর স্বাজথ চ বিানালী ব্যাগ নাজি ১০৩৬.৮৭ লক্ষ্ টাকা ব্যজয় একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এিং িাননীয় িন্ত্রী, িস্ত্র ও
পাট িন্ত্রণালয় কর্তক
চ ১২/০৫/২০১৭ িাজল লমে িাওয়ানী জুট মিলি মলঃ উজবাধজনর িাধ্যজি কায চক্রি শুরু হয়। িেচিাজন প্রমেমেন এক
মশ জট ম্যানুয়ামল বিানামল ব্যাগ উৎপােজনর কায চক্রি চালু রজয়জে। অজটাম্যাটিক ব্যাগ িানাজনার বিমশন িাইজরর বেজশ িন্ধান না পাওয়ায়
বেশীয় ইমঞ্জমনয়ার এর িাধজি বিমশন িানাজনার কাে চলিান রজয়জে। অযটাম্যাটিক যমলশন সরবরাযহর পর দদলনক ১ িে লপস যসানালি
ব্যাগ উৎপাদন করা যাযব বযি আশা করা যাযে। যসানািী ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরযণর িযেয স্বল্প যময়াযদর প্রকল্প পলরকল্পনা যশষ হযি
মধ্যম ও দীর্ য যময়ালদ প্রকল্প পলরকল্পনা গ্রহণ করা হযব। পমরজিশ িান্ধি বিানামল ব্যাজগর অমধকের গজির্ণার েন্য পমরজিশ, িন ও
েলিায়ু পমরিেচন িন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শে মেয়া নব্বই েশমিক আট নয়) লক্ষ্ টাকার িরকামর অনুজিােন পাওয়া বগজে এিং ১ি
মকমস্তর অথ চ খরচ হজয়জে এিং িামক অথ চ খরজচর েন্য বটন্ডাজরর কাে চলিান রজয়জে। উজিখ্য, এ পয চন্ত পৃমথিীর প্রায় ১৩৪টি বেশ
পমলব্যাগ মনমর্দ্ধ ব ার্না কজরজে। শুধু িাত্র িঠিক মিকল্প না থাকায় মনমর্দ্ধ পমলমথজনর ব্যিহার িন্ধ হজে না। এেন্য পৃমথিীর প্রায় িি
বেজশই বিানামল ব্যাজগর চামহো রজয়জে। বিানামল ব্যাগই একিাত্র ক্ষ্মেকর পমলমথজনর মিকল্প হজে পাজর িজল আশা করা যায়। প্রকল্পটির
বিয়াে মর্জিম্বর’২০২২ পয চন্ত আজরা ১ (এক) িের বৃমদ্ধ করা হজয়জে।
বিানামল ব্যাগ আমিস্কাজরর ইমেহাি :
িাংলাজেজশর প্রকৃমে ও পমরজিশ িয়ািহ িংকজটর মেজক
যাজে ক্রিশই। পমরজিশ মিপয চজয়র োমলকায় িাংলাজেজশর
নাি পৃমথিীর অন্যেি ঝমুঁ কপূণ চ অিস্থাজন আজে। পমরজিশ
মিপয চজয়র মির্য় গুজলার িজধ্য ক্ষ্মেকর প্লামিক দ্রজব্যর
ব্যিহার বৃমদ্ধ এই মিপয চজয়র েন্য অন্যেি িাজি োয়ী। যমেও
িরকার মিজেল ইউে প্লামিক/ প্লামিক োেীয় িেচয
ব্যিস্থাপনার লজক্ষ্য েশ িের বিয়ােী plastic action
plan প্রণয়ন কজরজে এিনমক ইমেপূজি চ single use
প্লামিজকর ব্যাগ ব্যিহার মনমর্দ্ধও করা হজয়মেল মকন্তু িাোজর
এর উপযুি মিকল্প না থাকায় প্লামিক ব্যাজগর ব্যিহার এখজনা
পয চন্ত িারা মিজেই িন্ধ করাটা কঠিন হজয় পজড়জে।
এই কঠিন কােটিই িিাধাজন এমগজয় এজিজেন িাংলাজেজশর
পরিাণু শমি গজির্ণা প্রমেষ্ঠাজনর িাজিক মর্মে িেচিাজন িাংলাজেশ পাটকল করজপাজরশজনর বিজ্ঞামনক উপজেিা প্রজ ির র্. বিািারক
আহিে খাঁন। মেমন িনজযাগ বেন পমরজিশ দূর্ণ হ্রাজি মির্াি পমলমথজনর ব্যিহার িজন্ধ এর মিকল্প উপাোন আমিষ্কাজর।
মিঁমন প্রথজি োচ চ োেীয় উপাোন, মেলাটিন েথা প্রাকৃমেক উপাোন মেজয় প্রথজি ব্যাগ বেমর কজরন। মকন্তু এইিি উপাোন িহেলিয না
হওয়ায় মিঁমন পমরকল্পনা কজরন বিলুজলাে মেজয় পমলব্যাগ বেমরর, যা হজি িস্তা, িহেলিয। পরিাণু শমি গজির্ণা ইন্সটিটিউজট েী চ
গজির্ণার পর মিঁমন ল্যাি বস্কজল পাজটর বিলুজলাজের উপর মিমে কজর উন্নে প্যাজকমেং উপাোন বেমরজে ি ল হন, যা িম্পূণ চরূজপ
পমরজিশ িান্ধি, পচনশীল, কজম্পাজেিল। পরিেীজে মিঁমন ২০১৭ িাজল পাট বথজক বটকিই প্যাজকমেংজয়র একটি প্রযুমি উদ্ভািন করার
লজক্ষ্যই িাংলাজেশ পাটকল কজপচাজরশজন (মিজেএিমি) বিজ্ঞামনক উপজেিা মহিাজি বযাগোন কজর একাটি পাইলট প্রকল্প হাজে বনন।
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পাজটর বিানামল আঁশ বথজক এই ব্যাগ হওয়ায় িাংলাজেজশর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এই প্যাজকমেং উপাোজনর নাি বরজখজেন “বিানামল
ব্যাগ”।
বিানামল ব্যাজগর বিমশিয :
বিানামল ব্যাগ িামহযকিাজি পমলব্যাজগর িে বেখাজলও এটি িাটিজে িম্পূণ চরূজপ পচনশীল (িিয় মনিচর), কজম্পাজেিল (উমদ্ভে বৃমদ্ধর েন্য
প্রাকৃমেক িার মহিাজি ব্যিহার করা বযজে পাজর), িিয় মনিচরজযাগ্য পামনজে দ্রিণীয় (প্রজয়ােন অনুযায়ী পৃষ্ঠজক িংজশাধন করা যায়
বযিন মকছু ব্যাগ আজে যা পামনজে কজয়ক ন্টার িজধ্য দ্রিীভূে হয় আিার মকছু ব্যাগ আজে যা পামনজে েয় িাজির িজধ্য দ্রিীভূে হয় না
যা েরল োেীয় িস্তুর েন্য ব্যিহৃে হজি)। পামনজে মিজশ বগজল বেি প্লাঙ্কটজন (Plankton) পমরণে হয় যা িাজের খাদ্য মহিাজি
বযাগান মেজি। আগুজন পুড়জল োই হজয় যায় মকন্তু মির্াি বকান গ্যাি বেমর কজর না। এটি খাদ্য দ্রব্য িংরক্ষ্জণর কাজেও ব্যিহার করা
যায় এিং পমল ব্যাজগর বচজয় ১.৫ গুণ বিমশ িার িহন করজে িক্ষ্ি।
পাট বথজক বিানামল ব্যাগ বেমরর কারণ/ পমরজিজশর প্রিাি :
প্রাকৃমেক েন্তুর িজধ্য পাট অন্যেি। আিাজের উপর প্রকৃমের অন্যেি োন হজে এই পাট। পাট গাে বথজক িাত্র চার িাজির িজধ্যই
বিলুজলাে িংগ্রহ করা যায় যা অন্যান্য উমদ্ভজের বক্ষ্জত্র অকল্পনীয়। োোড়া গজির্ণায় বেখা বগজে বয, এক বহক্টর পাট গাে িায়ুিণ্ডল
বথজক প্রায় ১৫ টন কাি চন র্াই অোইর্ মনঃিরণ কজর এিং ১১ টন অমেজেন িায়ুিণ্ডজল যুি কজর যা পমরজিজশর উপর ইমেিাচক প্রিাি
ব জল। এ োড়াও বিানামল ব্যাজগ বেশে পে পাজটর ব্যিহাজরর জল মুদ্রার িমহমু চখ প্রিাহ হ্রাি কজর বিজেমশক মুদ্রা অেচন করা যাজি।
“পাট হজে পমরজিশিান্ধি বিানামল ব্যাগ উৎপােজনর েন্য অমধকের গজির্ণা কাযক্রি গ্রহণ ও িম্পােন” শীর্ চক প্রকল্প :
ইজোিজধ্য পমরজিশ, িন ও েলিায়ু পমরিেচন িন্ত্রণালজয়র অধীন িাংলাজেশ েলিায়ূ পমরিেচন ট্রাে (মিমিমিটি) এর অথাচ য়জন লমে
িাওয়ামন জুট মিজল “পাট হজে পমরজিশিান্ধি বিানামল ব্যাগ উৎপােজনর েন্য অমধকের গজির্ণা কাযক্রি গ্রহণ ও িম্পােন” শীর্ চক
প্রকল্প শুরু হয়।
বিানামল ব্যাগ বেমরর পদ্ধমে প্রচমলে পদ্ধমের িে না হওয়ায় উৎপােজনর বিমশন বেমর মকংিা মিজেশ বথজক িরিরাহ করাটা প্রধান লক্ষ্য
মেল। বিানামল ব্যাগ বেমরর প্রথি লক্ষ্য মেল বেশীয় প্রযুমি ও মনজের বিধায় ম ল্ম কামেং বিমশন বেমর করা। মিজেএিমির অথ চায়জন
বিানামল ব্যাগ প্রকজল্প একটি ৫০ ম ট ওএকটি ১০০ ম ট ম ল্ম কামেং বিমশন ি ল িাজি উৎপােজনর কাজে প্রুস্তুে করা হজয়জে যা মেজয়
স্বল্প পমরিজর বিানামল ব্যাজগর িীট বেমর করা হজে।

মচত্র : ১০০ ম ট ম ল্ম কামেং বিমশন পয চজিক্ষ্ণ করজেন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালজয়র িাননীয় িমচি িজহােয়
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ককাচির্-১৯ কিাকাদ্দিলায় গৃহীি কার্ যক্রি :
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিদ্দলি িকল কিযকিযা/কিযিািীগর্দ্দক িাস্ক পিাি চনদ্দদ যশনা কদয়া হদ্দয়দ্দে;
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিলিমূদ্দহ িািাচেক দূিে িোয় িাখা ও খুি প্রদ্দয়ােন োড়া অর্ন্ ককান অচফি কদ্দয না
র্াওয়া এিং দাপ্তচিক কাদ্দে কর্াগাদ্দর্াগ কিাি ের্ন্ কটচলদ্দফান, এিএিএি িা ই-কিইদ্দলি িদ্দি যাচ্চ ব্যিহাি কিা;
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিদ্দলি অচফি প্রাঙ্গন, আিিািপত্র ও কিযকিযা/কিযিািীদ্দদি র্ািায়াদ্দিি ের্ন্ চনধ যাচিি
র্ানিাহন প্রচিচদন দুইিাি েীিাণুনাশক িিল চদদ্দয় পচিষ্কাি কিা;
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিদ্দলি টয়দ্দলট ও অচফিিমূদ্দহ হযান্ডওয়াদ্দশি ব্যিহাি চনচিি কিা এিং ন ন প্রচিিাি
কিপদ্দয ২০ কিদ্দকন্ড ধদ্দি হাি কধায়াি পিািশয প্রদান কিা;
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিদ্দলি প্রদ্দিশ পদ্দে আগি িকদ্দলি ইনফ্রাদ্দির্ োদ্দিায চিটাি চদদ্দয় শিীদ্দিি িাপিাত্রা
পচিিাপ কিা এিং েীিাণুনাশক িিল চদদ্দয় হাি পচিষ্কাি কিা;
 িদ্দিিনিাি অংশ চহদ্দিদ্দি চিদ্দেএিচি এিং চিল কগইদ্দটি প্রদ্দিশবাদ্দি িকদ্দলি পা কধৌিকিদ্দর্ি ের্ন্ েীিাণুনাশক ব্যিহাি
কিা;
 িদ্দিিনিাি অংশ চহদ্দিদ্দি চিদ্দেএিচি এিং চিদ্দলি চিচকৎিা চিিাদ্দগ কিযিি চিচকৎিক ও অর্ন্ার্ন্ কিযিািীদ্দদি িদ্দধ্য চপচপই
প্রদান কিা;
 িািাচেক দূিে িোয় কিদ্দখ কাে কিা;
 চিদ্দেএিচি এিং চিদ্দলি চিিদ্দি চনয়চিি েীিাণুনাশক কে কিা;
 িিকাি চনদ্দদ যচশি স্বাস্থয গাইর্লাইন অনুিির্ কিাি ের্ন্ চিদ্দলি িিচেদ্দদি িাইদ্দক চনয়চিি অনুদ্দিাধ কিা;
 এ প্রচিষ্ঠান হদ্দি কিিা প্রিযাশী ব্যচিদ্দক মুদ্দখ িাস্ক োড়া কিিা প্রদান না কিা;
 প্রচিটি চিিাদ্দগ হযান্ড স্যাচনটাইোি ব্যিহাি কিা;
 িিকাি ক াচষি “কনা িাস্ক কনা িাচিযি” চনদ্দদ যশনা র্োর্েিাদ্দি পালন কিা।
 িিা িিাদ্দিশ অনুষ্ঠাদ্দনি কযদ্দত্র স্বাস্থয চিচধ চিদ্দিিনা কদ্দি অনলাইদ্দন (Zoom Platform) িিা কিা।
শুদ্ধাচার চচ যা :
লবযজএমলস’ি সব যস্তযরর কমযচারীগণ শুদ্ধাচার চচ যার আচরণগত উৎকষ যতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। যচয়ারম্যান মযহাদয়যক আহবায়ক কযর
পলরচািক ও ঊর্ধ্যতন কমযকতযার সমন্বযয় লবযজএমলস’র দনলতকতা কলমটি হািনাগাদ করা হযয়যে। এ কলমটি শুদ্ধাচার চচ যার লবষয়সমূহ
মলনটলরং করযে। লবযজএমলসদত জাতীয় শুদ্ধাচার যকৌশি চচ যার ফিশ্রুলতযত সব যস্তযর শৃঙ্খিা অব্যহত রযয়যে। জাতীয় শুদ্ধাচার যকৌশি
লবষযয় লবযজএমলস 202১-2২ অে যবেযর লনম্নরূপ উযেখযযাগ্য কময-পলরকল্পনা বাস্তবায়ন কযরযে:
 দনলতকতা কলমটি কর্তক
য 4টি সিার আযয়াজন করা হযয়যে।
 দনলতকতা কলমটির সিার লসদ্ধান্ত যোযে বাস্তবায়ন করা হযয়যে।
 ওযয়বসাইযট শুদ্ধাচার যসবা বক্স হািনাগাদ করা হযয়যে।
 অংশীজযনর (Stakeholders) অংশগ্রহযণ ২টি সিা করা হযয়যে।
 কিচ-পমরজিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযমিমধ অনুিরণ/ টিওএন্ডইভুি অজকজো িালািাল মিনিকরণ/ পমরষ্কার-পমরেন্নো বৃমদ্ধ ইেযামে) মির্জয়
৪টি মিন্ন মিন্ন মির্জয় লক্ষ্যিাত্রা অেচন করা হজয়জে।
 কমযকতযা-কমযচারীযদর অংশগ্রহযণ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত প্রচশযর্ আদ্দয়ােন করা হযয়যে। ৭৯ জন কমযকতযা-কমযচারীযক বলণ যত লবষযয়
প্রলশেণ প্রদান করা হযয়যে।
 োিীয় শুদ্ধািাি ককৌশল কিয-পচিকল্পনা, ২০২১-২২ যথািিজয় (৩০.০৪.২১ িাচিদ্দখ) প্রণয়ন কজর িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালজয় বপ্ররণ এিং
মিজেএিমি’র ওজয়িিাইজট প্রকাশ করা হজয়জে। এ োড়াও উি পলরকল্পনার ৪টি বত্রিাচিক পচিিীযর্ প্রচিদ্দিদন যথািিজয় প্রস্তুে
কজর িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালজয় বপ্ররণ এিং মিজেএিমি’র ওজয়িিাইজট প্রকাশ করা হজয়জে।
 ‘শুদ্ধািাি পুিস্কাি নীচিিালা ২০২১’ এি গাইর্ লাইন অনুর্ায়ী চিদ্দেএিচি প্রধান কার্ যালদ্দয়ি কগ্রর্-২ হদ্দি কগ্রর্-৯, কগ্রর্-১০ হদ্দি কগ্রর্১৬ এিং কগ্রর্-১৭ হদ্দি কগ্রর্-২০ ভুি একেন কদ্দি কিাট ৩ েন কিযিািী; এিং আওিাধীন আঞ্চচলক কার্ যালয়িমূদ্দহি আিচিওগর্/
চিলিমূদ্দহি প্রকল্প প্রধানদ্দদি িধ্য হদ্দি একেন কিযিািীিহ কিাট ৪েন কিযিািীদ্দক ১৫.০৪.২০২২ িাচিদ্দখ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান
কিা হদ্দয়দ্দে এিং পুরস্কারপ্রািজের োমলকা ওজয়িিাইজট প্রকাশ করা হজয়জে।
 দপদপএ 2006 এি ধািা 11(২) ও দপদপআি 2008 এি দবদধ 16(৬) অনুযায়ী 20২১-2২ অথবচ িক্ষিি ক্রয় পদিকল্পনা ওক্ষয়বসাইক্ষট
প্রকাে কিা হক্ষয়ক্ষি।
 দনয়দিত প্রাদতিাদনক 2টি গণশুনানীি আক্ষয়াজন কিা হক্ষয়ক্ষি।
 সিয়িক্ষতা অদিক্ষস আসা-যাওয়াি দবেয়টি ১০০ন িদনটদিং কিা হক্ষয়ক্ষি।
 দুনীচি চিষয়ক চলফদ্দলট প্রর্য়ন কদ্দি অধীন িকলদ্দক অিচহি কিা হদ্দয়দ্দে।
 দবক্ষজএিদস’ি সনদতকতা কদিটি কর্তক
চ দুনীদত প্রদতক্ষিাক্ষধ সক্ষচতনতা বৃদেমূলক ৪টি সভা আক্ষয়াজন কিা হক্ষয়ক্ষি।
 দবক্ষজএিদস ও এি আওতাধীন দিলসমূক্ষহি জদিি ডাটাক্ষবইজ সংক্রান্ত একটি সিটওয়যাি সতদি কিা হক্ষয়ক্ষি।
পাতা-28

 দবক্ষজএিদস কর্তক
চ প্রণীত জাতীয় শুোচাি দক েল কিচপদিকল্পনা, 20২২-2৩ বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালক্ষয় দপ্রিণ কিাসহ দবক্ষজএিদস’ি
ওক্ষয়ব সাইক্ষট আপক্ষলাড কিা হক্ষয়ক্ষি।
শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান :
“শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীচিিালা ২০২১“ এি চনদ্দদ যশনা ও ২৬ কি ২০২২ িাচিদ্দখি ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.২৬৪ িংখ্যক
স্মািদ্দক গঠিি কচিটিি সুপাচিশক্রদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চনদ্দম্মাি কিযকিযা/ কিযিািীদ্দক ২০২১-২০২২ অেিয েদ্দিি ের্ন্ শুদ্ধািাি পুিস্কাি
প্রদান কিা হয়। চিদ্দেএিচি’ি কনফাদ্দিন্স ও উ কদ্দয শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান অনুষ্ঠান চিদ্দেএিচি’ি কিয়ািম্যান িদ্দহাদদ্দয়ি িিাপচিদ্দে
অনুচষ্ঠি হয়। িদ্দনানীি চনদ্দম্মাি ৪ (েন) েন কিযকিযা,কিযিািীদ্দক শুদ্ধািাি পুিস্কাি কদয়া হয়।
১। েনাি আব্দুল িান্নান, ব্যস্থাপক (প্রশািন-১), চিদ্দেএিচি, ঢ্াকা।
২। েনাি কিািঃ নুরুল আলি ভুইুঁ য়া, ব্যিস্থাপক (উৎপাদন) ও প্রকল্প প্রধান, কক.এফ.চর্ জুট চিলস্ চলিঃ, িাঙ্গুচনয়া, িট্রগ্রাি।
৩। েনাি কিািঃ সুলিান আহদ্দিদ, িহকািী িিন্বয় কিযকিযা (িান্ডাি), চিদ্দেএিচি, ঢ্াকা।
৪। েনাি কিািঃ কিািদ্দলি চিয়া, অচফি িহায়ক, পচিিালক (গিাচন) দপ্তি, চিদ্দেএিচি, ঢ্াকা।

চিত্র : শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান অনুষ্ঠান
লসটিযজন চাট যার :
মলিপলরষদ লবিাযগর লনযদ যশনার যপ্রলেযত যসবা প্রদান প্রলতশ্রুলত বাস্তবায়ন কমযপলরকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অেবয ের হযত বালষ যক
কমযসম্পাদন চুলি (এলপএ) এর সাযে অন্তর্ভযি হযয়যে। এলপএ এর অংশ লহযসযব গণ্য হওয়ায় আরও গুরুযের সাযে লবযজএমলস-যত যসবা
প্রদান প্রলতশ্রুলত প্রলতপািন করা হযে। যসবা প্রদান প্রলতশ্রুলত লবষযয় সরকার লনধ যালরত গাইডিাইন অনুসরযণর পাশাপালশ লবলিন্ন সময়
বস্ত্র ও পাট মিণািয় হযত প্রাপ্ত লনযদ যশনা যমাতাযবক লবযজএমলস’র লসটিযজন চাট যার প্রণয়ন/ হািনাগাদ করা হযয়যে। এযত কযর যসবা
গ্রহীতাগণ আরও সুলনলদ যষ্টিাযব লবযজএমলস’র যসবা পাযে। কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি িাস্তিায়ন কিযপচিকল্পনা চিষদ্দয় চিদ্দেএিচি ২০২১২০২২ অে যবেযর লনম্নরূপ উযেখযযাগ্য কময-পলরকল্পনা বাস্তবায়ন কযরযে :
 কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি পচিিীযর্ কচিটি কর্তক
য ৫টি িিাি আদ্দয়ােন কিা হদ্দয়দ্দে ও উি িিািমূদ্দহ গৃহীি চিদ্ধান্তিমূহ ১০০%
িাস্তিায়ন কিা হদ্দয়দ্দে।
 কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি বত্রিাচিক চিচত্তদ্দি ৪িাি হালনাগাদ কিা হদ্দয়দ্দে ও চিদ্দেএিচি’ি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 কমযকতযা-কমযচারীযদর অংশগ্রহযণ কিিা প্রদান প্রচিশ্রুচি িংক্রান্ত ৪টি প্রচশযর্ কিযসূচি আদ্দয়ােন করা হযয়যে।
 কিিা প্রদান চিষদ্দয় কস্টকদ্দহাোিগদ্দর্ি িিন্বদ্দয় ২টি অিচহিকির্ িিা আদ্দয়ােন কিা হদ্দয়দ্দে।

পাতা-29

অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থা :
মলিপলরষদ লবিাযগর লনযদ যশনার যপ্রলেযত অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থা িংক্রান্ত কমযপলরকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অেবয ের হযত
বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি (এলপএ) এর সাযে অন্তর্ভযি হযয়যে। এলপএ এর অংশ লহযসযব গণ্য হওয়ায় আরও গুরুযের সাযে
লবযজএমলসযত অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থাপনা প্রলতপািন করা হযে। অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থাপনা লবষযয় সরকালর ওযয়বসাইট
(লনধ যালরত অনিাইন প্ল্যাটফরম) এর পাশাপালশ ম্যানুয়াি পদ্ধলতযত দালখিকৃত অলিযযাগসমূহ পয যাযিাচনা ও লনষ্পলি করা হযয়যে। এযত
কযর যসবা গ্রহীতাগন কর্তক
য দালখিকৃত অলিযযাগসমূযহর প্রলতকার অলত দ্রুত ও স্পষ্টিাযব লনষ্পলি হযে। অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থাপনা
কিযপচিকল্পনা চিষদ্দয় চিদ্দেএিচি ২০২১-২০২২ অে যবেযর লনম্নরূপ উযেখযযাগ্য কময-পলরকল্পনা বাস্তবায়ন কযরযে :
 অচিদ্দর্াগ চনষ্পচত্ত কিযকিযা (অচনক) ও আচপল কিযকিযা িংক্রান্ত আদ্দদশ িিয় িিয় িংদ্দশাধন কিা হদ্দয় োদ্দক ও িংদ্দশাচধি আদ্দদশ
ওদ্দয়িিাইদ্দট বত্রিাচিক চিচত্তদ্দি হালনাগাদ কিা হদ্দয়দ্দে ও চিদ্দেএিচি’ি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 চনচদ যি িিদ্দয় অনলাইন/ অফলাইদ্দন প্রাপ্ত অচিদ্দর্াগিমূহ পর্ যাদ্দলািনা কদ্দি অচিদ্দর্াদ্দগি ধির্ অনুর্ায়ী গৃহীি পদদ্দযদ্দপি িাধ্যদ্দি
অচিদ্দর্াগিমূহ চনষ্পচত্ত কিা হয় এিং চনষ্পচত্ত িংক্রান্ত ১২টি িাচিক প্রচিদ্দিদন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয় কপ্রির্ কিা হদ্দয়দ্দে।
 কমযকতযা-কমযচারীযদর অংশগ্রহযণ অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থা এিং চেআিএি িফটওয়যাি চিষয়ক ৪টি প্রচশযর্ কিযসূচি আদ্দয়ােন
করা হযয়যে।
 অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থাপনা লবষযয় বত্রিাচিক চিচত্তদ্দি পচিিীযর্ কিিিঃ পচিিীচযি ৪টি প্রচিদ্দিদন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয় কপ্রির্
কিা হদ্দয়দ্দে এিং প্রচিিািই চিদ্দেএিচি’ি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 অচিদ্দর্াগ প্রচিকাি ব্যিস্থাপনা লবষযয় কস্টকদ্দহাোিগদ্দর্ি িিন্বদ্দয় ২টি অিচহিকির্ িিা আদ্দয়ােন কিা হদ্দয়দ্দে।
তথ্য অলধকার :
মলিপলরষদ লবিাযগর লনযদ যশনার যপ্রলেযত িথ্য অচধকাি িংক্রান্ত কমযপলরকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অেবয ের হযত বালষ যক
কমযসম্পাদন চুলি (এলপএ) এর সাযে অন্তর্ভযি হযয়যে। এলপএ এর অংশ লহযসযব গণ্য হওয়ায় আরও গুরুযের সাযে লবযজএমলসযত তা
প্রলতপািন করা হযে। এযত কযর লবযজএমলস’র যসবা গ্রহীতাগণ লবযজএমলস’র তযথ্যর কযাটাগলর সম্পযকয ও তাযদর প্রযতযযকর তথ্য
প্রালপ্তর লবষয়টি সম্পযকয সুষ্পষ্ট ধারণা যপযত পাযরন। িথ্য অচধকাি কিযপচিকল্পনা চিষদ্দয় চিদ্দেএিচি ২০২১-২০২২ অে যবেযর লনম্নরূপ
উযেখযযাগ্য কময-পলরকল্পনা বাস্তবায়ন কযরযে :
 িথ্য অচধকাি আইন অনুর্ায়ী চনধ যাচিি িিদ্দয়ি িদ্দধ্য কিিা গ্রহীিাদ্দদি িথ্য প্রদান চনচিি কিা হদ্দয়দ্দে।
 স্বপ্রদ্দর্াচদিিাদ্দি চিদ্দেএিচি’ি প্রকাশদ্দর্াগ্য িথ্য হালনাগাদ কদ্দি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 চিদ্দেএিচি’ি উদ্দেখদ্দর্াগ্য কার্ যক্রি িম্বচলি িাচষ যক প্রচিদ্দিদন ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 িথ্য অচধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা অনুিাদ্দি চিদ্দেএিচি’ি চিযিন কিিা প্রদান িংক্রান্ত িদ্দথ্যি চিিির্ ও কিিা প্রদাদ্দনি পদ্ধচি
িম্বচলি চিন্ন ৩ (চিন)টি কযাটাগচিদ্দি ৩টি চিন্ন চিন্ন িাচলকা/ কযাটালগ প্রর্য়ন কদ্দি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাশ কিা হদ্দয়দ্দে।
 িথ্য অচধকাি আইন ও চিচধচিধান িম্পদ্দকয েনিদ্দিিনিা বৃচদ্ধি লদ্দযয ৩টি প্রিাি কার্ যক্রি পচিিালনা কিা হদ্দয়দ্দে।
 কিচকেচা-কিচচারীজের অংশগ্রহজণ িথ্য অচধকাি চিষদ্দয় ৩টি প্রচশযর্ কিযসূচি আদ্দয়ােন করা হজয়জে।
চিদ্দেএিচি’ি উবনািনী কিযকা :
(১) উবনািদ্দনি নাি- জুচর্চশয়াল ম্যাদ্দনেদ্দিন্ট চিদ্দস্টি :
চিদ্দেএিচি ও এি চনয়ন্ত্রর্াধীন চিলিমূদ্দহ প্রায় ১ হাোদ্দিি উপি িািলা চিচিন্ন আদালদ্দি িলিান আদ্দে। এ িকল িািলা পচিিালনাি
কযদ্দত্র িথ্যগি িিস্যািহ প্রচুি িিস্যাি িিাধাদ্দনি ের্ন্ “জুচর্চশয়াল ম্যাদ্দনেদ্দিন্ট িফটওয়যাি” প্রস্তুি কিা হদ্দয়দ্দে। এদ্দি চনম্নচলচখি
সুচিধা পাওয়া র্াদ্দচ্ছ :
 আদালদ্দিি ধির্ অনুিাদ্দি িািলাি িথ্য পাওয়া র্াদ্দি। অোয ৎ উচ্চ আদালদ্দি এিং চনম্ন আদালাদ্দি অিস্থানিি িািলািমূদ্দহি িথ্য
আলাদা আলাদা িাদ্দি কদখা র্াদ্দি।
 চিচিন্ন আইনেীিী কিদ্দদ চিন্ন চিন্ন িািলাি িথ্য পাওয়া র্াদ্দি।
 ককাট য অনুিাদ্দি িািলাি িথ্য পাওয়া র্াদ্দি।
 িািলা িংক্রান্ত িাম্প্রচিক কার্ যকলাদ্দপি কনাটিচফদ্দকশন পাওয়া র্াদ্দি।
 আইনেীিী অনুর্ায়ী িািলাি আচেকয িথ্যাচদ এক নেদ্দি পাওয়া র্াদ্দি। প্রদ্দয়ােন অনুিাদ্দি ইনিদ্দয়ি কিি কিা র্াদ্দি।
 িািলাি পিিিী িাচিখ আিাি পূদ্দি যই কনাটিচফদ্দকশন পাওয়া র্াি। ফদ্দল িািলাি চদন চক চক হদ্দলা িা িাৎযচর্কিাদ্দি োনা র্াদ্দি।
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ই-গির্ন্যান্স ও উ ও উবনািন চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্র : ই-গির্ন্যান্স ও উ ও উবনািন চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা

(২) কিিা চর্চেটালাইদ্দেশদ্দনি নাি- চর্চেটালাইদ্দেশন অি িানেচল চিল একাউন্টস্ ইনফিদ্দিশন :
পূদ্দি যি চিলিমূদ্দহি িাউিািিমূহ ম্যানুয়াচল কলোি বুক এ চলচপিদ্ধ কদ্দি চহিাি কার্ যক্রদ্দিি চিচিন্ন ধাপিমূহ অিলম্বন কদ্দি
িাচিক/িাচষ যক চহিাি চিিির্ী প্রস্তুি কদ্দি চহিাি চিিাদ্দগি কস্ট এন্ড িাদ্দেট শাখায় কপ্রির্ কিা হদ্দিা। পিিিীদ্দি প্রধান কার্ যালদ্দয় একই
পদ্ধচি অিলম্বন কদ্দি পুনিায় কপাচস্টং চদদ্দয় চিলিমূদ্দহি পুচঞ্জভূি িাচিক/িাচষ যক চহিাি চিিির্ী প্রস্তুি কিা হদ্দিা। িফটওয়যাি প্রস্তুদ্দিি
ফদ্দল কর্ সুচিধাগুদ্দলা পাওয়া র্ায় িা চনম্নরূপ :
 নতুন িফটওয়যাি-এ িাউিািিমূহ চিলিমূহ হদ্দি িিািচি কপাচস্টং/এচি কিা হদ্দল একই িাদ্দে চিদ্দলি চহিাি ও চিলিমূদ্দহি
পুচঞ্জভূি চহিাি বিচি হদ্দয় র্াদ্দি।
 িফটওয়যাদ্দিি িাধ্যদ্দি স্বল্প িিদ্দয়ি িদ্দধ্য চিল/চিলিমূদ্দহি ইনকাি কস্টটদ্দিন্ট, ব্যাদ্দলন্স ও উ চিট, ট্রাদ্দয়ল ব্যাদ্দলন্স ও উ, কযাশদ্দলা কস্টটদ্দিন্ট,
চিচিন্ন কলোি এিং চিচিন্ন িাউিাি চিদ্দপাট য িমূহ চনভূযলিাদ্দি বিচি কিা র্াদ্দি।
 উি িফটওয়যাি এি িাধ্যদ্দি এই িকল চিদ্দপাট য িমূহ এি িফট কচপ ও হার্য কচপ খুি িহদ্দে িংগ্রহ কিা িম্ভি হদ্দি।
 প্রধান কার্ যালয় এি কিিন িংক্রান্ত িকল কাে কর্িন: কিিন চিিির্ী, কি চিিির্ী ও কিিন িংক্রান্ত িকল চিদ্দপাট য পাওওয়া র্াদ্দি।
 প্রধান কার্ যালদ্দয়ি ব্যাদ্দলন্স ও উ চিট ট্রাদ্দয়ল ব্যাদ্দলন্স ও উ, কযাশদ্দলা কস্টটদ্দিন্ট (িাচিক, ষাম্মাচষক, িাৎিচিক) এ িংক্রান্ত কর্দ্দকান চিদ্দপাট য
িহদ্দে বিচি কিা র্াদ্দি।
 চিল িাউিাি িমূহ অদ্দটাদ্দিটিি চিদ্দস্টদ্দি প্রস্তুি এিং একইিাদ্দে কপাচস্টং হদ্দি।
 পূদ্দি য চিল, িাউিাি িমূহ হাদ্দি চলদ্দখ প্রস্তুি কিা হদ্দিা এিং কিক িা কযাশ বিচিি পি আলাদািাদ্দি িফটওয়যাদ্দি কপাচস্টং িা এচি
কিদ্দি হদ্দিা। কচম্পউটাদ্দি এচিি িাধ্যদ্দি নতুন িফটওয়যাদ্দি চিল বিচি কিা হদ্দি। এদ্দযদ্দত্র চিল অদ্দটাদ্দিদ্দটর্ চিদ্দস্টদ্দি িাউিাি
চপ্রন্ট কিদ্দি এিং একইিাদ্দে চিদ্দস্টদ্দি ইনপুট হদ্দি।
 চিদ্দপাট য িমূহ পূদ্দি য িফট কচপ (এদ্দেল, চপচর্এফ) বিচি কিা িা ই-কিইল কিা িম্ভি হদ্দিা না র্া িিযিান িফটওয়যাদ্দি কিা র্াদ্দি।
(৩) কিিা িহেীকিদ্দর্ি নাি- মৃতুয িীিা পচিদ্দশাধ িংক্রান্ত :
চিদ্দেএিচি-কি কিযিি কিযকিযা-কিযিািীদ্দদি ের্ন্ মৃতুয িীিা িালু আদ্দে। কিযকিযা-কিযিািীি মৃতুযি পি িীিাি টাকা পাচিদ্দশাদ্দধ পূদ্দি য
৪৬টি ধাপ অচিক্রি কদ্দি িীিা দািী পচিদ্দশাধ কিা হদ্দিা। এদ্দযদ্দত্র চনচদ যি িিয়িীিা চেল না। ফদ্দল দী য িিদ্দয়ি প্রদ্দয়ােন হদ্দিা।
ইদ্দনাদ্দিশন টিদ্দিি উদ্দযাদ্দগ িিযিাদ্দন ৪০টি ধাপ কচিদ্দয় িাত্র ৬টি ধাদ্দপ এিং ৩০ চদদ্দনি িদ্দধ্য কার্ য িিাধাি ের্ন্ গি ০৬ই কফব্রুয়াচি
২০২২ িাচিদ্দখ স্মািক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৩.৩০.০০৪.১৮.৬৩ এি িাধ্যদ্দি িিকাচি আদ্দদশ োচি কিা হয়। ফদ্দল মৃতুয িীিাি টাকা
পাচিদ্দশাদ্দধ িিয় অদ্দনক কি লাগদ্দে এিং এদ্দি র্ািায়াি খিি কদ্দি কগদ্দে।
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ই-গির্ন্যান্স ও উ িাস্তিায়ন অগ্রগচি :
 চিদ্দেএিচি প্রধান কার্ যালয় ও চনয়ন্ত্রর্াধীন চিলিমূদ্দহি িকল কার্ যক্রি কচম্পউটািাইের্ কিাি উদ্দযাগ কনয়া হদ্দয়দ্দে।
 প্রধান কার্ যালয়িহ প্রচিটি চিলদ্দক ইন্টািদ্দনট এি আওিায় আনা হদ্দয়দ্দে। িিযিাদ্দন প্রদ্দয়ােনীয় িথ্যাচদ ই-কিইদ্দলি িাধ্যদ্দি
আদান-প্রদান কিা হয়।
 িংস্থাি প্রধান কার্ যালদ্দয় ই-ফাইচলং কার্ যক্রি িালু ৯৫% এি উপদ্দি িদ্দয়দ্দে।
 ই-চেচপ কার্ যক্রি িালু িদ্দয়দ্দে।
 প্রধান কার্ যালদ্দয়ি কিযকিযা-কিযিািীদ্দদি কিিনিহ চহিাি চিিাদ্দগি র্ািিীয় কাে িফ্টওয়যাদ্দিি িাধ্যদ্দি কিা হদ্দচ্ছ।
 চিলিমূদ্দহ কিযকিযা-কিযিািীদ্দদি কিিন, কিানাি, চপএফ, িংক্রান্ত কার্ যক্রি িফ্টওয়যাদ্দিি িাধ্যদ্দি কিা হদ্দচ্ছ।
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালদ্দয়ি িকল চিিাদ্দগি িদ্দধ্য LAN িংদ্দর্াগ িদ্দয়দ্দে।
 www.bjmc.gov.bd নাদ্দি ওদ্দয়িিাইটটি চনয়চিি হালনাগাদ কিা হদ্দচ্ছ।
 চনিাপত্তা কোিদাি কিাি স্বাদ্দে য প্রধান কার্ যালয় ও চিলিমূহদ্দক CCTV এি আওিায় আনা হদ্দয়দ্দে।
 চনিাপত্তা কোিদাি কিাি স্বাদ্দে য প্রধান কার্ যালদ্দয় Archway Metal Detector Gate স্থাপন কিা হদ্দয়দ্দে।
 িংস্থাি কার্ যক্রদ্দি অচধক স্বচ্ছিা আনয়দ্দন চনদ্দয়াগ, কটন্ডাি ও অর্ন্ার্ন্ চিজ্ঞচপ্তিমূহ বদচনক পচত্রকাি পাশাপাচশ চনয়চিিিাদ্দি
চিদ্দেএিচি’ি ওদ্দয়িিাইদ্দট প্রকাচশি হদ্দচ্ছ।
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয়, আঞ্চমলক অম ি ও মিলিমূজহ িাদ্দয়াদ্দিচট্রক হাচেিা পদ্ধচি িালু কিা হদ্দয়দ্দে।
 ই-ছুটি ব্যিস্থাপনা িফটওয়যাি চালু রজয়জে।
 স্থানীয় বক্রো োমলকাভুিকরণ িংক্রান্ত িফ্টওয়যাি চালু রজয়জে।
 “কস্টাি ইনদ্দিন্টচি ম্যাদ্দনেদ্দিন্ট” িফ্টওয়যাি চালু করা হজয়জে।
 চিদ্দেএিচি’ি Transport Data Management System Software চালু করা হজয়জে।
 চিলিমূদ্দহি েচি-েিা চিষয়ক অনলাইন চিচত্তক িফটওয়াি চালু করা হজয়জে।
 Automation of BJMC Accounting System Software চালু করা হজয়জে।
এিচর্চেি লযযিাত্রা অেযন অগ্রগচি :
িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালয় ৭টি লযয চনদ্দয় কাে কিদ্দে। লযযিমূহ হদ্দচ্ছ-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। িহদ্দর্াগী/দ্দকা-চলর্ িন্ত্রর্ালয়
চহদ্দিদ্দি এিি লযয অেযদ্দ ন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাদ্দে কটকিই উন্নয়ন অিীি (এিচর্চে) অেযদ্দ ন চিদ্দেএিচি কর্ত যক
চনদ্দম্নাি কার্ যক্রি গ্রহর্ কিা হদ্দয়দ্দে :
 িাংলাদ্দদদ্দশি িািচগ্রক উন্নচিি কািদ্দন চনম্ন িধ্যি আদ্দয়ি কদশ এি িাচলকা হদ্দি িধ্যি আদ্দয়ি কদশ এি কািাদ্দি শাচিল
হদ্দয়দ্দে। চনম্ন িধ্যি আদ্দয়ি কদশ (LDC) চহিাদ্দি পে িপ্তাচনি কযদ্দত্র কর্ িকল শুল্কমুি সুচিধা কিাগ কিি কি িকল সুচিধা
কেদ্দক িচঞ্চি হদ্দি। এদ্দযদ্দত্র িপ্তাচন খাদ্দি চিচিি না হয় কি কািদ্দর্ কট্রচর্শনাল পাটপদ্দেি পচিিদ্দিয অচধক পচিিার্ িহুমুখী
পাটপে উৎপাদন ও িপ্তাচন কিদ্দি হদ্দি। কাির্ ইউদ্দিাপ ও আদ্দিচিকািহ চিচিন্ন কদদ্দশ প্রায় ১২২টি িহুমুখী পাটপদ্দেি প্রচুি
িাচহদা িদ্দয়দ্দে। এি িাধ্যদ্দি িপ্তাচন শুল্ক িচহি কিা হদ্দলও পাটপদ্দেি িপ্তাচন আয় বৃচদ্ধ কিা িম্ভি। এ কািদ্দর্ িিকাি
িািচয়কিাদ্দি চিলিমূদ্দহি উৎপাদান িন্ধ কদ্দি এিং লীে পদ্ধচিি িাধ্যদ্দি পাটপে ও িহুমুখী পে উৎপাদন পচিকল্পনা
কিদ্দে।
 চিদ্দেএিচি ব্যিস্থাপনা িংক্রান্ত চিষদ্দয় ২০২১-২২ অেিয েদ্দিি জুলাই হদ্দি জুন ২০২২ পর্ ন্তয ৬৫৯ েন
য িযা /কি িয ািীদ্দক চিদ্দেএিচি’ি চনেস্ব প্রচশযর্ ককদ্দন্দ্র প্রচশযর্ প্রদান কিা হদ্দয়দ্দে। চিষয়চিচত্তক প্রচশযকদ্দদি
কি ক
য ি গ্রহর্ কিা হদ্দয়দ্দে।
দযিা অেযদ্দ ন এনএিচর্এ এি িাদ্দে কার্ ক্র
 চিদ্দেএিচি’ি িিযিান চনয়িনীচি কেন্ডাি িিিাচিচত্তক। কিিন ও অনার্ন্ সুদ্দর্াগ সুচিধাি কযদ্দত্র িচহলাদ্দদি চিিােন
য িযা /কি িয ািীিাও চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ ায লয় এিং চিলগুদ্দলাদ্দি গুরুেপূর্ য চিদ্ধান্ত গ্রহদ্দর্
কিা হয় না। িচহলা কি ক
য িযা /কি িয ািী ককান ধিদ্দর্ি কর্ৌন
িিান ভূচিকা িাদ্দখ। চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং চিলগুদ্দলাদ্দি িচহলা কি ক
হয়িাচনি চশকাি হদ্দয়দ্দে এিন ককান িথ্য কনই। চিদ্দেএিচি’ি কেন্ডাি কিিপনচিি ম্যাদ্দনেদ্দিন্ট কর্ত যক িচহলা
য িযা /কি িয ািীদ্দদি সুচিধাদ্দে য কর্-ককয়াি কিন্টাি স্থাপন কিা হদ্দয়দ্দে।
কি ক
 চিদ্দেএিচি’ি প্রচিটি িিদ্দন চনিাপদ ও চিশুদ্ধ পাচনি ব্যিস্থা কিা আদ্দে। চিদ্দেএিচি’ি চিলিমূদ্দহ ককান র্াইং
কার্ যক্রি না োকায় অপচিদ্দশাচধি পাচন চনস্কাশন কিা হয় না।
 চিদ্দেএিচি’ি প্রধান কার্ যালয় এিং িকল চিদ্দল িচহলাদ্দদি ের্ন্ আলাদা কশৌিাগাদ্দিি ব্যিস্থা কিা হদ্দয়দ্দে।
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িাংলাদ্দদশ পাটকল কিদ্দপাদ্দিদ্দশন এি এিচর্চে ইউচনট কর্তক
য আদ্দয়াচেি চিদ্দেএিচি’ি কিযকিযাদ্দদি িাদ্দে এিচর্চে চিষয়ক চদনব্যাপী
কিযশালা গি ১৩/০৪/২০২২ িাচিদ্দখ চিদ্দেএিচি’ি কিার্য িিাকদ্দয অনুচষ্ঠি হয়। উি কিযশালাি মূল প্রিন্ধ উপস্থাপক চিদ্দেএিচি’ি
িাননীয় কিয়ািম্যান েনাি মুহাম্মদ িাদ্দলহউেীন, এিচর্চে এি লয ও অেযন চিষদ্দয় চিস্তাচিি আদ্দলািনা কদ্দিন।

চিত্র : এিচর্চে চিষয়ক চদনব্যাপী কিযশালা

৪ে য চশল্পচিপ্লি
Fourth Industrial Revolution (4IR)
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৪ে য চশল্প চিপ্লিদ্দি িযাদ্দলঞ্জ কিাকাদ্দিলায় কির্ীয় চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা :

চিত্র : ৪ে য চশল্প চিপ্লিদ্দি িযাদ্দলঞ্জ কিাকাদ্দিলায় কির্ীয় চিষয়ক প্রচশযর্ কিযশালা

িাচষ যক কিযিম্পাদন চুচি (এচপএ) িাস্তিায়ন
এচপএ স্বাযি অনুষ্ঠান (২০২১-২২) :
২৭ জুন ২০২১ িাচিদ্দখ বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালক্ষয়ি সভাকক্ষে ২০২১-২২ অেবয েযরর বালষ যক কমযসম্পাদন চুলি স্বাের অনুষ্ঠান িস্ত্র ও পাট
িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িচিি িদ্দহাদদ্দয়ি িিাপচিদ্দে অনুদিত হয়। উি অনুিাক্ষন িস্ত্র ও পাট িন্ত্রর্ালদ্দয়ি িাদ্দে চিদ্দেএিচি’ি কিয়ািম্যান িদ্দহাদয়
চুলিযত স্বাের কযরন।
মিজেএিমি’র ২০২১-২২ অথ চিেজরর িামর্ চক কিচিম্পােন চুমির মূল্যায়ন :
লবযজএমলস’র ২০২১-২২ অে যবেযরর কমযসম্পাদন চুলির বালষ যক মূল্যায়ন শীষ যক কমযশািা ৮ ও ২৯ আগে 20২২ সকাি ১০:০০
র্টিকায় বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালক্ষয়ি সভাকক্ষে অনুদিত হয়। পদিচালক (গিাদন) ও টিি দলডাি, উপ-িহাব্যবস্থাপক (প্রদেেণ) ও যফাকাি
পযয়ন্ট উি কমযশািায় উপলিত লেযিন। ১ জুিাই ২০২১ হযত ৩০ জুন ২০২২ সময়কাযির জন্য সম্পালদত ‘বালষ যক কযমসম্পাদন চুলি
২০২১-২২’এর বালষ যক মূল্যায়ন সম্পন্ন হযয়যে। লবযজএমলস যকৌশিগত উযেশ্যসমূযহর িেযমাো অজযযনর যেযে ৬৮.৪0 এবং আবলশ্যক
যকৌশিগত উেযশ্যসমূযহর িেযমাো অজযযনর যেযে ২৭.৭২ নম্বর প্রাপ্ত হযয়যে। মিজেএিমি’র যমাট প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.১২। বস্ত্র ও পাট
মিণািযয়র আওতাধীন ৭টি দপ্তর সংিার মযধ্য লবযজএমলস ৩য় িান অজযন কযর।

স্বাযচিি/

স্বাযচিি/

কিাহাম্মদ চলয়াকি আলী

গাচলি আহদ্দিদ

উপ-ব্যিস্থাপক (এিআইএি)
চিদ্দেএিচি, ঢ্াকা।

উপ-িহাব্যিস্থাপক (এিআইএি)
চিদ্দেএিচি, ঢ্াকা।
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