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ির্ভূতম :
রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭/১৯৭২ মূদে ৭৮টি রাস্ট্রায়াত্ত জুট তিে পতরচােন কাজ িত্ত্বাবধাদনর েদযে বাংোদেশ পাটকে করদপাদরশন
(তবদজএিতি) প্রতিতিি হয়। পরবিীদি ১৯৭৮-১৯৮১ িদন আরও ৪টি জুট তিে স্থাপদনর িাযমেদি তিে িংযা া েড়ায়ায় (৭৮+৪)=৮২।
২৭ সিদেম্বর ১৯৮২ িাতরদে িরকাদরর তবরাষ্ট্রীয়করণ নীতিিাোর সেদজদটর আওিায় ৩৫টি তিে িাদবক বাংোদেশী িাতেকদের তনকট
শিতিাদপদয িরকার কর্তক
ত হস্তান্তর করা হয়, ৮টি তিদের পতুঁ জ প্রিোহার করা হয় এবং ৭টি তিে িাদবক প্রাইদেটাইদজশন কতিশন
(বিতিাদন তবডা)/বস্ত্র ও পাট িন্ত্রনােয় কর্তক
ত তবতি করা হয়, ফদে তিে িংযা া েড়ায়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এর িদযমে ২০০২
িাদে বন্ধ স াতিি ২টি তিে (আেিজী জুট তিেি তেিঃ ও এতবতি তেিঃ) িরকাতর আদেদশ সবপজার তনকট হস্তান্তর করা হয়।
তবদজএিতির আওিাধীন তিে িংযা া থাদক ৩০টি। িন্মদযমে ১টি তিে (িদনায়ার) ১৯৯৩ িদন বন্ধ করা হয় এবং পরবিীদি তবতি করা
হয়, তকন্তু িািোজতনি কারদণ হস্তান্তর স্থতেি রদয়দে।
তবেি ২০০০ িদন িরকার কর্তক
ত ২টি তিে যথািদি সেৌেিপর জুট তিেি তেিঃ ও তনশাি জুট তিেি তেিঃ এবং ২০০৭ িদন ৪টি তিে
যথািদি তপপেি জুট তিেি তেিঃ, কওিী জুট তিেি তেিঃ, কণ তফুেী জুট তিেি তেিঃ ও সফারাি কণ তফুেী কাদপতট ফোক্টতর বন্ধ স ািণা
করা হয়। পরবিীদি (১) তপপেি জুট তিেি তেিঃ োতেশপর জুট তিেি তেিঃ নাদি তবেি ০৫/০৩/২০১১ িাতরদে (২) কওিী জুট তিেি
তেিঃ জািীয় জুট তিে নাদি তবেি ০৯/০৪/২০১১ িাতরদে (৩) সেৌেিপর জুট তিেি তেিঃ একই নাদি তবেি ২৪/০১/২০১৩ িাতরদে (৪)
কণ তফুেী জুট তিেি তেিঃ এবং (৫) সফারাি কণ তফুেী কাদপতট ফোক্টতর একই নাদি তবেি ২৬/০১/২০১৩ িাতরদে িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তক
ত
শুে উদধাধদনর িাযমেদি পনরায় চালু করা হয়। তনশাি জুট তিেি তেিঃ তবতি করা হয় (তবতিি ৭টি তিদের িদযমে তনশাি জুট তিে
অন্তর্ভতক্ত রদয়দে)।
িংযা ােিোদব তিে িংযা া ৩০টি হদেও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী তিে িংযা া হদো ২৬টি, কারণ তপ. ও. ২৭/১৯৭২ এর তিতডউে অনুযায়ী
ইউনাইদটড জুট তিে, সি না জুট তিে, চড়ােপর জুট তিে ৩টি আোো তিে হদেও একদে ইউএিতি জুট তিে নাদি এবং আতিন জুট
তিে ও আতিন ওল্ড তফল্ড ২টি আোো তিে হদেও একদে আতিন জুট তিে নাদি এবং কণ তফুেী জুট তিে ও সফারাি কণ তফুেী কাদপতট
ফোক্টতর ২টি আোো তিে হদেও একদে সকএফতড নাদি পতরচাতেি হদে।
িাদবক িাতেকদের তনকট হস্তান্ততরি তিে িমুদহর িদযমে শিত েদের কারদণ ২০১৪ হদি ২০১৮ িদনর িদযমে িরকার কর্তক
ত ৬টি তিে
পনিঃগ্রহণ (Take Back) কদর তবদজএিতি’র তনকট ন্যস্ত করা হয়। উক্ত পনিঃগ্রহণ আদেদশর তবরুদধ ৫টি তিদের তবিদয় িহািান্য
আোেদি তস্থিাবস্থা (status-quo) আদেশ বজায় রদয়দে। ১টি তিদের তবিদয় পূবােী ব্যাংদকর পাওনা পতরদশাদধর জন্য রীট
িািো তবচারাধীন রদয়দে।
িরকাতর আদেদশ তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি তিদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার আওিায় অবিানিহ উৎপােন
কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরূদপ বন্ধ স ািণা করা হয়। বন্ধ পরবিী িরকাতর আদেদশ ১৭টি তিে ইজারা প্রোদনর
কায তিি চেিান আদে।
তিনজএমতি’র রূি ল্প এিং অতিলক্ষ্য :
রূি ল্প (Vission) :
অি োঠোনমো ও িম্পনদর যথোযথ ব্যিহোনরর মোধ্যনম িোর্খোনির উন্নেে।
অতিলক্ষ্য (Mission) :
 তিনজএমতি’র তেেন্ত্রণোধীে তমলিমূহ কিির োতর ব্যিস্থোিেোে চোলু নর িোর্িনের কদশীে ও আন্তজটোতি চোতহদো পূরনণ ভুতম ো
রোখো;

মটিংস্থোে সৃতি রো;
 আধুতে োেে রো;
 তিতেনেোগ আ র্ টণ রো;
 িোর্তশনল্পর জন্য দক্ষ্ জেিল সৃতি রো;
 িম্পনদর যথোযথ ব্যিহোর ও প্রযুতি তেিটর ব্যিস্থোিেোর মোধ্যনম তিনজএমতিন আত্মতেিটরশীল প্রতিষ্ঠোনে িতরণি রো।
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তিনজএমতি’র ক ৌশলগি উনেশ্য :
ক ৌশলগি িোধোরণ উনেশ্য :
 তমলিমূহ কিির োতর ব্যিস্থোিেোে চোলু নর িোর্িনের কদশীে ও আন্তজটোতি চোতহদো পূরণ;
 মানব সম্পবদর উন্নয়ন;
 র্মলসমুহ আধুর্নকায়ন;
 তিতেনেোগ আ র্ টণ।
ক ৌশলগি আিতশ্য উনেশ্য :
 দক্ষ্িোর িনে িোতর্ ট মটিম্পোদে চুতি িোস্তিোেে;
 দক্ষ্িো ও নেতি িোর উন্নেে;
 িথ্য অতধ োর ও স্বিঃস্ফূিট িথ্য প্র োশ িোস্তিোেে;

োয টিদ্ধতি িহতজ রণ ও কিিোর মোনেোন্নেে;
 আতথ ট ব্যিস্থোিেোর উন্নেে।
তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোিলী :
 তেেন্ত্রণোধীে িোর্ লিমূহ সুষ্ঠু ব্যিস্থোিেো;
 িোর্িনের িহুমুখী ব্যিহোনর গনির্ণো ও উদ্ভোিেী োয টক্রম িতরচোলেো রো;
 আধুতে োেনের মোধ্যনম তেেন্ত্রণোধীে িোর্ লিমূনহর উৎিোদেশীলিো বৃতদ্ধ রো;
 িোর্তশনল্পর জন্য দক্ষ্ জেিল সৃতি রো;
 িোর্তশনল্প নিনদতশ তিতেনেোগ আ র্ টণ রো;
 িথ্য প্রযুতক্তর ব্যবহার, িম্প্রিারণ ও তনতিিকরণ;
 িোর্তশনল্প ির োতর েীতি ও িতর ল্পেো িোস্তিোেে রো।
িতরচোলেো ির্ টদ :
মহোমোন্য রোষ্ট্রিতির আনদশ েং : ২৭, ১৯৭২ অনুযোেী তিনজএমতি’র িতরচোলেো ির্ টনদ ির োনরর অতিতরি িতচি িদময টোদোর ১ জে
কচেোরম্যোে এিং ির োনরর যুগ্মিতচি িদময টোদোর ৫ জে িতরচোল রনেনে। তিনজএমতি’কি মটরি িতরচোলেো ির্ টনদর িদস্যগণ ির োর
র্তট কপ্রর্নণ তেনেোতজি হনে তিনজএমতি’র মট োণ্ড িতরচোলেো রনেে। তমলিমূনহর োয টক্রম িদোরত র জন্য প্রতিটি তমল িতরচোলেো ও
ব্যিস্থোিেোর জন্য এ টি নর এন্টোরপ্রোইজ কিোর্ট আনে। উি এন্টোরপ্রোইজ কিোর্ট তিনজএমতি’র িতরচোল মণ্ডতলর এ জে িিোিতি, িস্ত্র ও
িোর্ মন্ত্রণোলে, অথমট ন্ত্রণোলে, অথ টোেে োরী ব্যোং , তিনজএমতি’র অঞ্চতল িমন্বে োরী মট িটো, কজলো প্রশোিনের প্রতিতেতধ, তিনজএমতি ও
িংতিষ্ট তিদের ১ জন কদর িেস্য িিন্বদয় েঠিি।
আঞ্চর্লক দপ্তর :
তমনলর োয টক্রম মতের্তরং রোর তেতমনে তিনজএমতি’র তমলিমূহন ঢো ো, চট্টগ্রোম ও খুলেো এ তিেটি অঞ্চনল িোগ রো হনেনে। অঞ্চল
িমূনহর দোতেনে রনেনেে এ জে নর আঞ্চতল িমন্বে মট িটো। আঞ্চতল িমন্বে মট িটো তিনজএমতি প্রধোে োয টোলে এিং তমলিমূনহর
িমন্বেিহ িংতিি অঞ্চনলর তমলিমূনহর িদোরত ও অতিটি অন্যোন্য দোতেনে তেনেোতজি আনেে।
তিনজএমতি’র তেেন্ত্ররণোধীে িোর্ ল ও তমল োরখোেোর িংখ্যো :
তমনলর ধরণ
িোর্ ল/জুর্ তমল
েে-জুর্ তমল
িন্ধ তমল (মনেোেোর জুর্ তমলি তলঃ মোমলো জতেি োরনণ হস্তোন্তর হেতে)
পুেঃগ্রহণকৃি তমনলর িংখ্যো
কমোর্ তমনলর িংখ্যো
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তমল িংখ্যো
২২টি
৩টি
১টি
৬টি
৩২ টি

পুেঃগ্রহণকৃি তমলিমূহ :
ির োর র্তট ২৭ কিনেম্বর ১৯৮২ িোনল কগনজর্ অনুযোেী তিনজএমতি’র আওিোধীে ৩৫টি তমনলর ব্যিস্থোিেো হস্তোন্তর রো হে।
উতিতখি তমলিমূনহর মনধ্য শিট িনের োরনণ তেম্নতলতখি ০৬ টি তমল ির োর র্তট পুনঃগ্রহণ (Take back) এিং ব্যিস্থোিেোর জন্য
তিনজএমতি’র অধীনে ন্যস্ত রো হে :
১। ঢো ো জুর্ তমলস্ তলঃ, ক রোেীগঞ্জ, ঢো ো।
২। এ, আর, হোওলোদোর জুর্ তমলস্ তলঃ, মোদোরীপুর।
৩। ক ৌতজ চর্ ল তলঃ, িলোশ, ক োড়োশোল, েরতিংদী।
৪। িোজ জুর্ কিত ং তলঃ, তশমড়োইল, তিতদ্ধরগঞ্জ, েোরোেণগঞ্জ।
৫। সুলিোেো জুর্ তমলস্ তলঃ, তিিোকুণ্ড, চট্রগ্রোম।
৬। ক ো-অিোনরটিি জুর্ তমলস্ তলঃ, ক োড়োশোল, েরতিংদী।

জোিীে তদিি িোলে :
জািীয় পাট তেবি ২০২১

পাদটর িদে স্বাধীনিা ও মুতক্তযুদধর পটভূতি তবদবচনায় ২০১৬ িাদে প্রতি বের ৬ িাচ ত জািীয়োদব পাট তেবি আদয়াজদনর স ািণা
সেন প্রধানিন্ত্রী সশে হাতিনা। এর পদরর বের সথদক প্রতিবের তবতেন্ন কিতসূতচর িযমে তেদয় তেবিটি পাতেি হদয় আিদে। কররানার কাররে
এ বছরর ককারনা অনুষ্ঠারনর আরয়াজন করা হয়নন।
ঐতিহাতিক ৭ িাচ ত জািীয় তেবি :

ঐতিহাতিক ৭ িাচ ত জািীয় তেবদি জাতির জনদকর োিণ

ঐতিহাতিক ৭ িাচ ত জািীয় তেবদি জাতির জনদকর োিণ উপেদয
আদোচনা িো

পাতা-3

ঐতিহাতিক ৭ িাচ ত জািীয় তেবদি জাতির জনদকর োিণ উপেদয ০৮/০৩/২০২১ িাতরদে িংস্থার িদেেন কদয সচয়ারম্যান
িদহােদয়র িোপতিদে আদোচনা িো অনুতিি হয়। উক্ত িোয় সচয়ারম্যান িদহােয়, পতরচােকবৃন্দ, িতচব িদহােয় ও কিতকিতা,
কিতচারীেণ বেবন্ধুর োিদণর স্মৃতিচারণ কদরন। জাতির জনদকর ৭ িাদচ তর ঐতিহাতিক োিণ শুধু বাংোদেদশর িানুদির হৃেয়দক নায়া
সেয়তন, োিণটি িারাতবদে আদোয়ন সৃতষ্ট কদরতেে। এ োিদণর িযমে তেদয় িিগ্র জাতিদক মুতক্তর সিাহনায় েড়ায় কতরদয়তেদেন জাতির
জনক। তিতন একটি োিদণর িযমে তেদয় মুতক্তযুদধর িািতগ্রক তেকতনদে তশনা তেদয়তেদেদন। এ োিদন ‘এবাদরর িংগ্রাি আিাদের মুতক্তর
িংগ্রাি, এবাদরর িংগ্রাি স্বাধীনিার িংগ্রাি’ িদিত বক্তদব্যর িাযমেদি তিতন প্রকারান্তদর স্বাধীনিার স ািণা তেদয় িানুিদক মুতক্তযুদধর
প্রস্তুতি গ্রহণ করদি বদেন। ৩০ অদক্টাবর ২০১৭ িাতরদে ইউদনদকা সিদিাতর অব দ্য ওযাল্ডত বেবন্ধুর ৭ িাদচ তর োিণদক ‘সিদিাতর অব
ো ওযাল্ডত ইন্টারন্যাশনাে সরতজস্টাদর’ যুক্ত কদর শিাব্দীর অন্যিি গুরূেপূণ ত োিদণর স্বীকৃতি পায়। যুদে যুদে এ োিণ তনপীয়ি, োতিি
স্বাধীনিাকািী িানুদির সপ্ররণা ও উদ্দীপনার উৎি তহিাদব কাজ করদব।
জািীয় সশাক তেবি উিলনক্ষ্ আনেোতজি কদোেো মোহত ল :
িব তকাদের িব তদশ্রি বাোেী জাতির তপিা সশে মুতজবুর রহিাদনর ৪৫িি শাহাোি বাতি তকী ও জািীয় সশাক তেবি উপেদয ২৭ আেষ্ট
২০২০ িাতরদে তবদজএিতি’র িদেেন কদয তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র িোপতিদে তিোে ও সোয়া িাহতফে অনুতিি হয়।
উক্ত িোর শুরুদিই শহীেদের আত্মার প্রতি িােদফরাি কািনা কদর ১তিতনট তনরবিা পােন করা হয়। বেবন্ধুর কিতিয় জীবন তনদয়
অনুিাদন আদোচনা করা হয়। তবদজএিতি’র পতরচােকবৃন্দ, কিতকিতা ও কিতচারীদের বক্তদব্য বেবন্ধরু সেশদপ্রি, আত্মিোে তবিয়গুতে
উদে আদি। পতরদশদি িড়ার স্বদের সিানার বাংো েয়ার প্রিেয় তনদয় আদোচনা সশি কদরন।

জাতির তপিা সশে মুতজবুর রহিাদনর ৪৫িি শাহাোি বাতি তকী ও জািীয় সশাক তেবি উপেদযে তিোে ও সোয়া িাহতে
স্বাধীনিার িহান সনিার জন্মশি বাতি তকীদি তবনম্র শ্রধাজ্ঞাপন :
স্বাধীনিার িহান স্থপতি জাতির তপিা বেবন্ধু সশে মুতজবুর রহিাদনর জন্মশিবাতি তকী ও জািীয় তশশু তেবদি তিনজএমতি’র কচেোরম্যোে
মনহোদনের কের্তনে ৩২ নং ধানিতন্ডস্থ বেবন্ধু প্রতিকৃতিনি পুষ্পো টয অিটণ রো হে। নিবসটি উিযাপন উপলরে ১৮/০৩/২০২১ তানররে
সংস্থার সরেলন করে কিায়া ও নিলাি িাহনিরলর আরয়াজন করা হয়।

তিনজএমতি’র কচেোরম্যোে মনহোদনের কের্তনে জাতির তপিার
প্রতিকৃতিনি শ্রদ্ধোঞ্জতল

জন্মশিবাতি তক ও জািীয় তশশু তেবি উপলরে কিায়া ও নিলাি িাহনিরলর
আরয়াজন করা হয়।

পাতা-4

মহোে তিজে তদিি ২০২০ উদযোিে :
মহোে তিজে তদিি ২০২০ উদযোিে উিলনক্ষ্ তিনজএমতি’র
স্মৃতিনিৌনধ পুষ্পো টয অিটণ রো হে।

মট িটো ও

বেবন্ধুর প্রতিকৃতিদি পুষ্পো টয অিটণ

মটচোরীনদর িক্ষ্ হনি বেবন্ধুর প্রতিকৃতিদি ও জোিীে

জোিীে স্মৃতিনিৌনধ পুষ্পো টয অিটণ

শতহদ তদিি ও আন্তজটোতি মোর্তিোর্ো তদিি িোলে :
২১ কশ ক ব্রুেোতর প্রিোি ক তরনি তিনজএমতি’র মহোব্যিস্থোি (প্রশোিে ও িোঃ কিিো) এর কের্তনে মট িটো ও মটচোরীনদর িক্ষ্ হনি
ক ন্দ্রীে শতহদ তমেোনর িোর্ো শতহদনদর আত্মোর প্রতি পুষ্পো টয অিটণ রো হে।

২১ কশ ক ব্রুেোতর প্রিোি ক তরনি তিনজএমতি’র মট িটো ও মটচোরীনদর িক্ষ্ হনি সকন্দ্রীয় শতহে তিনাদর পুষ্পটো য অিটণ

পাতা-5

মুতজববি ত এবং িহান স্বাধীনিার সুবণ তজয়ন্তী উেযাপন উপেদযে গৃহীি কায তিি :
(১) মুতজববি ত এবং িহান স্বাধীনিার সুবণ তজয়ন্তী উেযাপন উপেদয তবদজএিতি প্রধান কায তােয়, আঞ্চতেক কায তােয় ও
আওিাধীন তিেিমুদহ িািঞ্জস্যপূণ ত ব্যানার, সফস্টুন, প্ল্োকাডত ইিোতের িাযমেদি িতিিকরণ ও আদোকিিার
ব্যবস্থা করা হয়।
(২) তবদজএিতি প্রধান কায তােয়, আঞ্চতেক কায তােয় ও আওিাধীন তিেিমূদহ জািীয় পিাকা উদত্তােন।
(৩) তবদজএিতি প্রধান কায তােদয়র প্রধান ফটদক মুতজববদি তর কাউন্টডাউনিহ বেবন্ধুর জীবন ও েশতদনর উপর
প্রািাণ্য তচে প্রেশতদনর েদযে তডতজটাে তডিদপ্ল্ সবাড ত স্থাপন করা হয়।
(৪) ধানিতন্ড ৩২ নম্বদর জাতির তপিা বেবন্ধু সশে মুতজবুর রহিাদনর প্রতিকৃতিদি পষ্পস্তবক অপতণ করা হয়।
মুতজববি ত উপেদয মুতজববদি তর ও তবদজএিতি’র সোদো িংবতেি সকাট ততপন তবিরণ করা হয়।
(৫) তিদের আওিাধীন তবদ্যােয়িমূদহর তশশুদিাি সশে মুতজব প্রতিপাদ্য তবিদয়র উপর আদোচনা ও তচোংকন
প্রতিদযােীিার আদয়াজন করা হয়।
(৬) ‘পতরেন্ন গ্রাি-পতরেন্ন শহর’ কায তিদির িফে বাস্তবায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় উদদ্যে গ্রহণ করা হয়। প্রধান কায তােয়,
আঞ্চতেক কায তােয় এবং প্রকল্পিমূদহর রাস্তা াট এবং অতফি আোেিিহ িাতব তক পতরেন্নিা তনতিি করার েদযে
প্রদয়াজনীয় কায তিি গ্রহণ করা হয়: প্রতিটি তিদে িকে শ্রতিক, কিতচারী ও কিতকিতাদের জন্য তবশুধ োবার পাতনর
ব্যবস্থা তনতিি করা হয়; বনজ ও ফেজ বৃয সরাপন করা হয়, তিদের অেেন্তদর অবতস্থি পকুর ও জোশয় তনয়তিি
পতরষ্কার পতরেন্ন রাোর তনদে তশনা প্রোন করা হয়।
(৭) প্রধান কায তােয় ও তিেিমূদহ জাতির তপিা বেবন্ধু সশে মুতজবুর রহিাদনর বতণ তে জীবন উেযাপন উপেদয তিোে
ও সোয়া িাহতফে আদয়াজন করা হয়।

মুতজববি ত উপেদয তিোে ও সোয়া িাহতফে

পাতা-6

তিনজএমতি’র োয টোতদ
জেিংনযোগ তিিোগ :
কক্রিোিহ িমোনজর িংতিি ব্যতিিনগরট িোনথ িম্পট উন্নি রোর প্রতক্রেো তহনিনি তিনজএমতি’র জেিংনযোগ তিিোগ প্রচোর মোধ্যনমর
িনে তেি কযোগোনযোগ রক্ষ্ো নর আিনে।
োয টোিলী:
প্রধোে োয টোলে এিং এর তেেন্ত্রেোধীে তমলিমূনহর তিতিন্ন ধরনের কর্ন্ডোর, তেনেোগ তিজ্ঞতি, আইেগি কেোটিশ, কক্রোড়িত্র, কপ্রি তরতলজ
এিং তরজনেন্ডোর তেেতমিিোনি প্র োনশর ব্যিস্থো জেিংনযোগ তিিোগ নর থোন । এেোড়ো  িস্ত্র ও িোর্ মন্ত্রণোলে িম্পত টি িংিদীে প্রননোের তমটি ও িংিদীে স্থোেী তমটির োয টোিলী িম্পোদে;
 নদতে িতত্র োে প্র োশেো িংক্রোন্ত;
 মুদ্রণ িংক্রোন্ত োজ;
 তিনজএমতি’র ওনেিিোইর্-এ তিতিন্ন িথ্যোতদ আিনলোর্ িংক্রোন্ত এিং

িংিদীে প্রননোের তমটির
প্রতিনিদে কপ্ররণ ০৯টি

Rbms‡hvM
wefvM

কর্ন্ডোর প্র োশ ০৩ টি
(আন্তজটোতি ১টি ও জোিীে ০৩টি)

স্থোেী তমটির
প্রতিনিদে কপ্ররণ ১১টি

প্রশোিে ও িোধোরণ কিিো :
জেিল োঠোনমো :
তিনজএমতি প্রধোে োয টোলনের ১৯৮৪ িোনলর এেোম তমটির কির্-আি ও তেেন্ত্রণোধীে তমলিমূনহর ২০১৩ িোনলর কির্-আনির তিতেনি
িিটমোে জেিনলর িতরিংখ্যোে :
যোর্োগতর
কিতকিতা ও
কিতচারী

শ্রতিক

িদ
মটরি
শূন্য িদ
কির্-আি
মট িটো
2,6৬৪
1,০০৮
1,৬৫৬
তশক্ষ্
340
1২২
2১৮
মটচোরী
5,28৭
১,৭১০
3,৫৭৭
8,2৯১
২,৮৪০
৫,৪৫১
উি-কমোর্
িরকাতর আদেদশ তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি তিদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার
আওিায় অবিানিহ উৎপােন কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরূদপ বন্ধ স ািণা করা হয়।
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অর্িব াগ গ্রহণ ও র্নষ্পর্ি :
র্ববেএমর্সবি সব সময় য যকান য ৌর্িক অর্িব াগ গ্রহণ কবর িা র্নষ্পর্ি করার কা িক্রম আন্তর্রকিা ও অিযন্ত যপশাদার্রবের সাবে
সমাধান করা হবয় োবক। প্রশাসন র্বিাগ যেবক প্রাপ্ত ো ে অর্িব াগ র্ববরণীর উপর র্ির্ি কবর র্বিাগীয় মামলা রুজু করা হয়।
মামলা র্নষ্পর্ি যেবে আত্মপে সমেবি নর সুব াগসহ র্নে আইন উপবদষ্টার মিামি গ্রহণ করা হয়।
তিিোগীে মোমলো :
প্রতিনিদেোধীে অথ ট-িেনর
প্রতিনিদেোধীে িেনর তেষ্পতেকৃি মোমলোর িংখ্যো
অতেষ্পন্ন তিিোগীে মোমলোর
(২০২০-২১) পুঞ্জীভূি কমোর্
িংখ্যো
চোকুতরচুযি/
অব্যোহতি
অন্যোন্য দণ্ড
কমোর্
তিিোগীে মোমলোর িংখ্যো
িরখোস্ত
৭৯
০২
১০
১৮
৩০
৪৯
অন্যোন্য মোমলো (২০২০-২১) :
মোমলোর ধরণ
তিনজএমতি’র প্রধোে তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলে দোনেরকৃি তেষ্পতেকৃি কমোর্
িিটমোনে
োয টোলে ও তমলিমূহ
ও তমলিমূনহর তিরুনদ্ধ
কমোর্
মোমলোর িংখ্যো
চলমোে
র্তট দোনেরকৃি
দোনেরকৃি মোমলোর িংখ্যো
মোমলোর
মোমলোর িংখ্যো
মোমলোর িংখ্যো
িংখ্যো
তরট
অন্যান্য
প্রশাসর্নক
৫৪
৭
২৪
৮৫
১৭১
৮৫২
ের্ম-েমা সাংক্রান্ত
৮
৬
১৪
১০
১৩৪
তচত ৎিো :
০১.
তবদজএিতি প্রধান কায তােয়, আঞ্চতেক কায তােয় ও তিে িমূদহর স্বস্থে সকদন্দ্র প্রাথতিক স্বাস্থে সিবা সেয়া হদয় থাদক । ২০২০২০২১ িাে সিাট ৭,৭৯৪ ( িাি হাজার িাি শি চুরানব্বই) জন কিতকিতা, কিতচারীদেরদক প্রাথতিক স্বাস্থে সিবা সেয়া হয় ।
০২.
তিে িমূদহর শ্রতিক, কিতচারী, কিতকিতাদের িন্তানদের িরকারী স ািনা অনুযায়ী টিকাোন কিতসূচীদি অংশগ্রহন করাদনা হদয়
থাদক ।
০৩
প্রধান কায তােয় ও আঞ্চতেক তিে িমূদহ ১,৩৪৭ জনদক কৃতিনািক ওষুধ সিবন করাদনা হয় ।
০৪.
প্রধান কায তােয়ও তিে িমূদহ কিতচারী ও কিতকিতাদের িদযমে ৯,৯৬ ( নয় শি তেয়ানব্বই) জদনর রদক্তর শকতরা ও প্রায় ৪,৫০২
জদনর রক্তচাপ পরীযা করা হদয়দে এবং প্রদয়াজন অনুযায়ী তচতকৎিা পরািশত সেয়া হদয়দে ।
০৫.
ববতেক িহািারী সকাতেড-১৯ সরাে ঝতুঁ কর কারদন ২০২০-২০২১ িাদে তেতপড সপ্রাফাইে ও ইতিতজ পরীযা স্থতেি রাো হয় ।
০৬.
তিে িমূদহ ৪৩১ (চার শি একতেশ) জন কিতচারী ও কিতকিতদের রদক্তর গ্রুপ তনণ তয় করা হয় ও ০১ জদনর সহপাটাইটিি-তব
োইরাি শনাক্ত করা হয় ।
০৭.
তিে প্রােণ পতরকার রাোর তবিয় তনয়তিি পতরেশতন করা হয় ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা সনয়া হয় ।
০৮
ববতেক িহািারী সকাতেড-১৯ সরাদের প্রার্দেত াব টায় তবদজএিতি প্রধান কায তােয় ও তিে িমূদহর িকে স্তদরর কিতকতিা
কিতচারী সকাতেড-১৯ সরাে তবস্তার প্রতিদরাধ কদল্প স্বাস্থে তবতধ পােন করার তবিয গুরুে সেয়া হয় ও প্রদয়াজনীয় কায তকরী
ব্যবস্থা সনয়া হয় । সযিন অতফদি কিতরি অবস্থায় িঠিক তনয়দি িাক পরা, প্রতিবার ২০ সি: ধদর বার বার হাি সধায়া , হোন্ড
স্যাতনটাইজার ব্যবহার করা, হড়াতচ কাতশর িিয় তশষ্টাচার বজায় রাো,কিতরি অবস্থায় অতফি কদয প্রদয়াজনীয় শাতররীক দূরে
বজায় রাো । সিতডদকে তবোদে কিতরি তচতকৎিক ও তচতকৎিা কিীদের তপতপই ব্যবহার কদর তচতকৎিা সিবা প্রোন করা।
প্রধান কায তােয় ও তিে িমূদহ প্রদবশ পদথ আেিদের িাবান তেদয় হাি সধায়ার ব্যবস্থা করা হয় ও ইনফ্রাদরড থাদিতাতিটার
তেদয় স্পশতহীন োদব সেদহর িাপিাো িাপার ব্যবস্থা সনয়া হয়। অতফদির সিদে ও কিতকিতা, কিতচারীদের পতরবহদনর জন্য
ব্যবহৃি যানবাহন জীবানু নাশক িরে তেদয় পতরকার রাোর ব্যবস্থা সনয়া। তবদজএিতি প্রধান কায তােয় ও তিে িমূদহর
তচতকৎিক দ্বারা সকাতেড-১৯ সরাদে আিান্ত সরােীদের িাদথ তনয়তিি সযাোদযাে রাো হয় এবং তচতকৎিা ও স্বাস্থে তবিয়ক
প্রদয়জনীয পরািতশ সেয়া হয়।

প্রোথতম স্বোস্থয কিিো
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িোর্ক্রে ও উৎিোদে :
িোর্ক্রে :
িরকাতর তিধাদন্তর পতরদপ্রতযদি তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার আওিায়
অবিানিহ তিদের উৎপােন কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরুদপ বন্ধ স ািণা করা হয় তবধায় ২০২০-২১ অথবত েদর কড়াচা
পাটিয় কায তিি পতরচাতেি হয়তন। িদব এ িিদয় তিেগুদোর গুোদি িজুি পাট তবিদয়র কায তিি গ্রহণ ও িম্পন্ন করা হয়।
উৎিোদে :
িরকাতর তিধাদন্তর পতরদপ্রতযদি তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার আওিায়
অবিানিহ তিদের উৎপােন কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরুদপ বন্ধ স ািণা করা হয় তবধায় ২০২০-২১ অথ তবেদর
তিেিমূদহ উৎপােন কায তিি পতরচাতেি হয়তন। িদব এ িিদয় ২২টি জুট তিে ও ৩টি নন-জুট তিদের প্রদিি িাোিাে তবিদয়র
কায তিি গ্রহণ ও িম্পন্ন করা হয়।
তিিণে :
তিিণে ও তিক্রে তিিোনগর োয টোিলী মূলি অিযন্তরীে তিক্রে ও নিনদতশ তিক্রে এ দু’টি উি-তিিোনগর মোধ্যনম িম্পোদে রো হনে
থোন । নিনদতশ উি-তিিোনগর োয টোিলী িেতিতে যথো- কহতিেোে, স্যোত ং, তিতিতি ইিযোতদ শোখোর মোধ্যনম িম্পোদে রো হনে
থোন । ২০২০-২১ অথিট েনর তিনজএমতি’র তিক্রে লক্ষ্যমোত্রো তেল ৪৫,০০০ কম.র্ে। এ লক্ষ্যমোত্রোর তিিরীনি ৪৫,৮২৫.৯৩ কম.র্ে
িোর্জোি িে তিক্রে রো হনেনে, যোর মূল্য ৩৭৩.৫৭ ক োটি র্ো ো। অথোট ৎ তিক্রে লক্ষ্যমোত্রোর ১০১.৮৪% অতজটি হনেনে। উৎপােন
কায তিি বন্ধ হদেও লক্ষ্যমোত্রো অজ©কের লনক্ষ্য তিিণে তিিোগ কদনশর অিযন্তরীণ িোজোরিহ িতহ:তিনে িোর্িনের িোজোর িম্প্রিোরণ ও
িংরক্ষ্নণ িমে উিনযোতগ ক ৌশল গ্রহণ নর।
২০২০-২১ িোনলর প্রতিিন্ধ িোিমূহ:
২০২০-২১ অথ টিেনর তিিণে তিিোগ স্থোেীে ও আন্তজটোতি িয টোনে তিতিন্ন প্রতিিন্ধ িোর িন্মুখীে হনেনে িোরি িোংলোনদনশর িোর্িনের এ টি িড় িোজোর। িোরি কর্তক
ত এতন্ট-র্োতম্পং তর্উটি আনরোি রোে তিনজএমতি’র অধীে
তমলগুনলোর উৎিোতদি িনের িোরনি রিোতে মোরোত্ম িোনি হ্রোি িোে।
 ির োর র্তট উৎপােন কায তিি বন্ধ হবার ফদে িোর্ িনের গুরুেপূণ ট আন্তজটোতি িোজোর- সুদোে, তিতরেো, ইরোে ইিযোতদ
কদশিমূনহর চোতহদো পূরণ রো িম্ভি হনে উনঠতে। নল ২০১৯-২০ অথিট েনরর স্হোেীে ও আন্তটজোতি কিশত ছু রিোতে চুতি িোতিল
রনি হে।
 ির োর র্তট উৎপােন কায তিি বন্ধ হবার ফদে স্থোেীে িোজোনরর চতহদোও পূরণ রো িম্ভি হেতে। তিনশর্ নর খোদ্য অতধদিনরর
িোনথ িম্পোতদি চুতির আওিোে িম্পূণ ট িে িরিরোহ রো িম্ভি হনে উনঠতে।
 এেোড়ো নিনদতশ িোজোনর িোর্িনের (তিনশর্ি: তিতিতি) তি ল্প করতিেোর লুম এিং কিোলজোর লুনমর িনের ব্যিহোর ব্যোি হোনর
বৃতদ্ধ কিনেনে। নল কিির োরী িয টোনে উৎিোতদি উন্নি মোনের কহতিেোে োিড় তিতিতি িনের তি ল্প তহিোনি ব্যিহোর বৃতদ্ধ িোনে।
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ টিেনরর লক্ষ্যমোত্রো ও অজটনের তুলেোমূল তচত্র তেম্নরূি:
পাটোি পন্য
২০১৯-২০
র্বক্রয় কা িক্রম
লেযমাো
অেিন
অেিবনর হার (%) লেযমাো
স্থানীয় র্বক্রয়
(বম. টন)
রপ্তার্ন
(বম. টন)
যমাট র্বক্রয়
(বম. টন)

২০20-২1
অেিন

অেিবনর হার (%)

৩২০00

50,366.11

১৫৭.৩৯%

৫০00

৫,০৪০.৭১

১০০.৮১%

7৫000

৩৫,১৭১.৯২

৪৬.৯০%

৪০000

৪০,৭৮৫.২২

১০১.৯৬%

10৭০00

৮৫,৫৩৮.০৩

৭৯.৯৪%

৪৫০০০

৪৫,৮২৫.৯৩

১০১.৮৪%

সূে: র্বপণন (এম.আর.র্প.)
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২০১৯-২০ এবাং ২০২০-২১ সাবলর স্থানীয় র্বক্রয় ও রপ্তার্ন (বমঃ টন)

এ েজনর গি ১০ িৎিনরর স্থোেীে ও নিনদতশ তিক্রনের িথ্যোিলী:
ক্র:নাং
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

অে িবছর

র্মবলর সাংখ্যা

রপ্তার্ন আয়

যকাটি টাকায়
স্থানীয় র্বক্রয় আয়
যমাট আয়

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯

২৭
২৫
২৫
২৩
২৩
২৩
২২
২২

১০৬০.৭০
১৩৮০.৪৫
৬২৯.৪২
৮১০.৬১
৭০২.৪৬
৭৮৫.৫৮
৮৩৫.৮৬
২৫৬.৮৫

২১৪.৪৯
৩১৬.১৮
৪২৪.৯২
৩৪০.১৯
৪৯৬.০০
৪০৫.১২
৩২৮.৬৯
৩৩৬.১২

1,275.19
1,696.63
1,054.34
1,150.80
১,১৯৮.৪৬
১,১৪১.১৬
1,164.55
৫৯২.৯৭

২০১৯-২০
২০২০-২১

২২
২২

৩০৩.৫১
৩১০.৮৯

৫৪৭.৪৬
৬২.৬৮

৮৫০.৯৭
373.57

সূে: র্বপণন (এম.আর.র্প.)

১০ বৎসবরর স্থানীয় ও বববদর্শক র্বক্রবয়র র্িে
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রক্ষ্ণোনিক্ষ্ণ তিিোগ :
যোতন্ত্র রক্ষ্ণোনিক্ষ্ণ :
 প্রধোে োয টোলে হনি প্রদে মটসূতচ িোস্তিোেনের অগ্রগতি িনরজতমনে িয টনিক্ষ্নণর জন্য তমলওেোতর িতরদশটে, তমলওেোতর প্রতিনিদে
কপ্ররণ এিং কমতশেোতরনজর বিতিান অিস্থো িংক্রোন্ত প্রোি প্রতিনিদে িয টোনলোচেো রো ।
 তমনলর যন্ত্রোংশ িংগ্রহ িতরতস্থতি (স্থোেীে ও আমদোতেকৃি) িয টোনলোচেো, িয টনিক্ষ্ণ ও মিোমি প্রদোে। অপ্রচতলি, পুরোিে এিং
ব্যিহোনরর অনুিনযোগী যন্ত্রিোতি তিক্রনে িহোেিো রো।
 ব্যেিহুল যন্ত্রোংশ ক্রনের ব্যোিোনর োতরগতর মিোমি প্রদোে রো।
 তমলগনলোনি গ্যোি তেতিি রোর লনক্ষ্য তিিোি গ্যোি তর্তিতিউশে ক োং, িোখরোিোদ গ্যোি তর্তিতিউশে ক োং ও ণ টফুতল গ্যোি
তর্তিতিউশে ক োং, িতিমোঞ্চল গ্যোি তর্তিতিউশে ক োং িহ ি ল গ্যোি িরিরোহ োরী র্তিট নক্ষ্র িোনথ িোি টক্ষ্তণ কযোগোনযোগ
রক্ষ্ো রো।
নিদুযতি রক্ষ্ণোনিক্ষ্ণ :
 তিতধ কমোিোনি তমলিমূনহর তিদুযৎ িরিরোহ, রক্ষ্ণোনিক্ষ্ণ ও নিদুযতি োয টক্রমিমূনহর িদোরত এিং এ িম্পত টি যোিিীে খরচ
তেেন্ত্রনণর তদ তেনদ টশেো, িোস্তিোেে ও উদ্ধটিে র্তিট নক্ষ্র িয টোনলোচেো িিোে তিদুযৎ িম্পত টি িথ্য িরিরোহ রো।
 নিদুযতি যন্ত্রিোতি রক্ষ্ণোনিক্ষ্ণ ও যথোরীতি প্রনেোনগর কক্ষ্নত্র তমল িতরদশটে, প্রতিনিদে কিশ এিং িোস্তিোেনের অগ্রগতি
িয টোনলোচেো রো।
 তমলিমূদহ তিদুযৎ িরিরোহ তেতিি রোর লনক্ষ্য তিতর্তি, তর্তিতর্তি, ওনজোিোতর্ন ো, িিী তিদুযিোেে কিোর্ট, কর্িন ো িহ ি ল
তিদুযৎ িরিরোহ র্তিট নক্ষ্র িোনথ িোি টক্ষ্তণ কযোগোনযোগ রক্ষ্ো রো হনে।
 তমনলর সুইচতগেোর, ট্রযোন্স রমোর ইিযোতদনি ক োেরূি কগোলনযোগ কদখো তদনল িনরজতমনে িতরদশটেপূি ট িো কমরোমনির তির্নে
তমলন প্রনেোজেীে উিনদশ/তেনদ টশেো প্রদোে রো।
 ব্যেিহুল যন্ত্রোংশ ক্রনের ব্যোিোনর োতরগতর মিোমি প্রদোে রো। তমলওেোতর মোতি তিদুযৎ তিল ও িন েো তিদুযৎ তিনলর িতরমোণ
িয টোনলোচেো রো।
 তিদুযৎ উিন নন্দ্রর িরঞ্জোমোতদ এিং অন্যোন্য যন্ত্রিোতির জটিল ধরনের ত্রুটি দূরী রণোনথ ট তমনলর প্রন ৌশলীনদর িরোমশট প্রদোে রো।
পুরন ৌশল শোখো :
মটিতরতধ : তিনজএমতি ও এর অধীে তমলগুনলোর েতুে অি োঠোনমো/প্রদয়াজনীয় িংকার ও সিরািি কাজ/িিে তেমটোনণর ে শো,
তর্জোইে িরীক্ষ্ো রণ ও অতধ ির স্বল্পব্যনে উিনযোগী অি োঠোনমো/িিে তেমটোনণ তমলিমূহন
োতরগতর িহোেিো, অনুনমোদে ও
িদোরত র মোধ্যনম িোস্তিোেে রো হে।
আরএ ত উ এর মোধ্যনম িম্পন্নকৃি োজ :
 তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলনের ২ে িলোে অিতস্থি মহোব্যিস্থোি (িোর্) এর অত ি ক্ষ্টি িংস্কোর ও কমরোমি োজ।
 তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলনের ৩ে িলোে অিতস্থি মহোব্যিস্থোি (তহিোি ও অথ ট) এর অত ি ক্ষ্টি িংস্কোর ও কমরোমি োজ।
 তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলনের ৫ম িলোে অিতস্থি িতরচোল (উৎিোদে ও িোর্) এর অত ি ক্ষ্টি িংস্কোর ও কমরোমি োজ।
তিতিতি প্র ল্প :
তিতিতি প্র ল্প (কেো-তিউ কগি হোউজ শীর্ ট তিতিতি প্র ল্প), চট্টগ্রোম।
িোস্তিোেেোধীে পূিট োজ :
 তিনজএমতি প্রতশক্ষ্ণ, গনির্ণো ও যোশে তর্জোইে ক ন্দ্র তেমটোণ োজ েি ২০/০৯/২০২০ িাতরদে িম্পন্ন।
 ৩৭েং তদলকুশোস্থ িোেমুে স্টোর র্োওেোনরর ৮ম-৯ম িলো এিং ৫ম িলোে োর িোত টং জোেগোে িোতহনর োনর্ টে ওেোল ও তিিনর
প্রনেোজেীে কর্ন োনরশে োজ িম্পন্ন।
 িেোেী হোউতজং মনেক্স “তি” র্োইি েনর্ িিটমোনে ২টি ইউতের্ তিতশি ৪িলো িিে তেমটোণ োজ িম্পন্ন।
 েোরোেণগঞ্জস্থ িদর থোেোে শীিলক্ষ্যো কমৌজোে হোত জ জুর্ তমনলর েি ও ক্ষ্তিগ্রস্ত ১েং ও ২েং কগোর্োউে কমরোমি োজ চলমোে।
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িতর ল্পেো তিিোগ :
 ঢো ো, চট্টগ্রোম ও খুলেো অঞ্চনলর তমনলর তিতিন্ন প্র োর স্ক্র্যোি মোলোমোল তিতক্রর কর্ন্ডোরিহ অন্যোন্য োয টক্রনমর তেেমেীতি অনুিরণ
রো হনেনে ত েো িো যোচোই-িোেোই ও িয টনিক্ষ্নণর ির র্তিট নক্ষ্র তে র্ উিস্থোিে নর অনুনমোদে প্রোতির ির তমলন অিতহি
রো হনেনে।
 তমলিমূনহ তিতিএ/২০০৬ ও তিতিআর-২০০৮ (হোলেোগোদ িংনশোধেী) অনুিরণপূি ট ক্রে োয ট গ্রহনণর তির্েটি মতের্তরং রো
হনেনে; তেনদ টশেো কদেো হনে।
 তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলনের তিতিন্ন প্র োর মোলোমোল ক্রনের জন্য তিতিএ/২০০৬ ও তিতিআর-২০০৮ অনুিরণ নর ক্রে োয টক্রম
িম্পন্ন রো হনে।
িোণ্ডোর ক্রে :
 তিনজএমতি’র প্রধোে োয টোলনে এিং এর তেেন্ত্রণোধীে তমলিমূনহ ২০২০-২০২১ অথ ট িেনরর জন্য Annual Procurement Plan
(APP) প্রণেে রো হনেনে এিং কি অনুযোেী তিতিন্ন মোলোমোল এর ক্রে োয টক্রম িম্পন্ন রো হনেনে (৩০/০৯/২০২০ িাতরে হদি
৩টি প্রকল্প বন্ধ আদে তবধায় িয়পতরকল্পনায় অন্তভূতি করা হয়তন)।
গনির্ণো ও মোেতেেন্ত্রণ তিিোগ :
ক) পাটপদণ্যর িান তনয়ন্ত্রণ/আেশত িান বিরী িম্পতকতি কায তিি :
তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন তিেিমূদহর উৎপােন কায তিি বন্ধ হদয় যাওয়ার পর হদি তিেিমূদহ িজুে অরপ্তাতনদযাগ্য অডেট পণ্য স্থানীয়
বাজাদর সটন্ডাদরর িাযমেদি তবিদয়র তনতিত্ত পণ্যিমূদহর িঠিক িান যাচাই ও পতরিাণ তনধ তারদণর জন্য িানতনয়ন্ত্রণ শাো হদি িাদেত
কতিটি েেন করা হয়। এ পয তন্ত ৮(আট) টি তিদের অডেট পণ্য িাদেত কায তিি িম্পন্ন করা হয়। িাোয়া, বাংোদেশ স্টোন্ডাডতি এন্ড
সটতস্টং ইনতস্টটিউশন (তবএিটিআই) এর িোর্ ও িস্ত্র তিিোগীে মোে তমটির িদস্য তহনিনি মোেতেেন্ত্রণ তিিোগীে প্রধোে র্তট িি টনমোর্
৮টি িিোে অংশগ্রহণ, মোেতেেন্ত্রণ তিিোগ র্তট িনের মোে িম্পত টি েোেো িথ্য/উিোে িরিরোহিহ োতরগরী িরোমশট প্রদোে নর
তিতিন্ন িস্ত্র ও িোর্জোি িনের জোিীে মোেপ্রণেনে িোতি ট িহনযোতগিো প্রদোে রো হে। এেোড়ো, খোদ্য মন্ত্রণোলনের অধীে খোদ্য তিিোনগর
খোদ্যশস্য কমোড় ী রনণ ব্যিহৃি িোনর্র ব্যোগগুনলোর আদশট মোে তেধ টোরনণও খোদ্য মন্ত্রণোলনে অনুতষ্ঠি ২টি িিোে কযোগদোেিহ তিতিন্ন
িথ্য/উিোে িরিরোহ ও োতরগরী িরোমশট প্রদোনের মোধ্যনম মোেতেেন্ত্রণ তিিোগ র্তট িোতি ট িহনযোতগিো রো হে।
খ) িোর্িনের তপ্র-তশিনমন্ট িোনিট োয টক্রম :
িোেোড়ো মোেতেেন্ত্রণ তিিোগ িনের তপ্র-তশিনমন্ট িোনিটর কক্ষ্নত্র যনথি সুেোম ও কক্রিোর আস্থো অজটে নরনে। লশ্রুতিনি তিেিমূদহ
িজুি পাটজাি পণ্য তবিয় পরবিী তশপদিন্ট/দডতেোতরর পূদব ত মোেতেেন্ত্রণ তিিোগ র্তট তিনদশী কক্রিোর চোতহদো কমোিোনি প্রোে
১,১৯,৯১৭ (এক েয উতনশ হাজার নয়শি িদির ) কিল, িন্মনদ্ধ সুদোেী কক্রিোর প্রোে ১,০০,০৩৫ (এক েয পঁয়তেশ) কিল ও তিতরেোে
কক্রিোর প্রোে ১৯,৮৮২ (উতনশ হাজার আটশি তবরাতশ) কিল িোর্িে তপ্র-তশিনমন্ট িোনিট এিং কদশীে কক্রিোর (খোদ্য তিিোগ) চোতহদো
কমোিোনি প্রোে ৫,৮৬৪ (পড়াচ হাজার আটশি সচৌিতি) কিল িোর্িে তপ্র-কর্তলিোতর িোনিট নর ক োেোতলটি িোটিতট ন র্ ইসুয রো হে।
এনি তিনজএমতি’র প্রোে ১২,৫৭,৮১০/= (বার েয িািান্ন হাজার আটশি েশ ) র্ো ো আতথ ট িোশ্রে হনেনে।

তপ্র-তশপদিন্ট িাদেত কায তিি
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ে) েদবিণা শাো :
ডাইোরতিফাইড পাটপণ্য তবিয় কায তিি :
গনির্ণো শোখোর িত্ত্বোিধোনে ২০২০-২১ অথিট েনর তিতিন্ন ির োতর দির ও প্রতিষ্ঠোনের চোতহদো কমোিোনি িোনদর কলোনগো/তর্জোইে অনুযোেী
িি টনমোর্ ১৯,৬৫,২০০/= (উতেশ লক্ষ্ িের্তট্ট হোজোর দুইশি) র্ো োর র্োইিোরতি োইর্ িোনর্র ব্যোগ ও সফাল্ডার বিরীপূব তক িরবরাহ
করা হয়।

ডাইোরতিফাইড পাটপণ্য
প্রনকেে
নবরজএিনস’র প্রনকেে নবভারের উরযারে 20২০-2১ অর্বথ ছরর নবনভ্ন  প্রনকেে কিথূচন রত 1১৫২ জন প্রনকেোর্ী অংকগ্রহে কররন।
কযোরন ৯৪৫ জন পুরুষ ও ২০৭ জন িনহলা প্রনকেোর্ীরক প্রনকেে প্রিান করা হয়।

ন ত্র অনুনষ্ঠত প্রনকেে/ প্রনকেে কিথকালাসমূরহর নবষয় ও নলঙ্গনভনিক প্রনকেোর্ীর পনরসংখ্যান
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কিতকিাদের প্রতশযণ কিতশাো :

৫-১১ সগ্রদডর কিতকিাদের প্রতশযণ কিতশাো

কিতচারীদের প্রতশযণ কিতশাো :

১২-২০ সগ্রদডর কিতচারীদের প্রতশযণ কিতশাো
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এতপএ তবিয়ক প্রতশযণ কিতশাো :

এতপএ তবিয়ক প্রতশযণ কিতশাো

ইদনাদেশন তবিয়ক প্রতশযণ কিতশাো :

ইদনাদেশন তবিয়ক কিতশাো
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তহিোি ও অথ ট তিিোগ :
আতথ ট ও তহিোি ব্যিস্থোিেোে গৃহীি িংস্কোর োযক্রট ম আতথ ট কলেনদে, ক্রেব্যিস্থোিেো, স্বেিো, জিোিতদতহিো তেতিি রোর জন্য
তেনম্নোি োযক্রট ম গৃহীি হনেনে পূি টিিী অথিট েনরর তহিোি িং লে িরিিী অথ টিেনরর ১৫ জুলোইনের মনধ্য িম্পন্ন রো হনে।
 সকবেিাে তহিাদবর োদি কচ এর মোধ্যনম ি ল কলেনদে িম্পোদে রো হনে।
২০২০-২০২১ অথ টিেনরর আে ও ব্যে তিিরণী (অতেরীতক্ষ্ি) :
(লক্ষ্ র্ো োে)
ক্রঃ
েং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

তিিরণ
আেিমূহঃ
স্থোেীে তিক্রে
নিনদতশ তিক্রে
িোিতিতর্
অ-িতরচোলে আে
কমোর্ আে
ব্যেিমূহঃ
াঁচো িোনর্র ব্যিহোর
অন্যোন্য প্রিযক্ষ্
াঁচোমোল
মজুরী
কিিে
তিদুযৎ
জ্বোলোেী
কমরোমি ও
রক্ষ্ণোনিক্ষ্ে
অিচে
িীমো
অন্যোন্য োরখোেো
উিতরব্যে
প্রতক্রেোধীে িনের
িমন্বে
মজুদ িনের িমন্বে
প্রশোিতে ব্যে
তিক্রে ব্যে
সুদ ব্যে
কমোর্ ব্যে
(৬...+ ২০)
তের্ লোি/(ক্ষ্তি)
(৫-২১)

তিতিতি

ইেোণ ট

অন্যোন্য

কমোর্

2802.69
3947.57
473.70
61.19
7285.15

190.69
94.21
8.39
87.11
380.40

836.12
221.72
44.32
6.53
1108.69

9722.03
31017.08
3748.97
339.64
44827.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.78

-

-

-

-

6404.61
14176.98
931.91
76.32

-

-

-

-

165.84

-

-

-

-

598.18
217.64

-

-

-

-

319.01

-

-

-

-

6432.65

-

-

-

-

42560.76
2028.32

-

-

-

-

1069.86
7138.00

-

-

-

-

82120.86

-

-

-

-

(37293.14)

কহতিেোে

কিত ং

1858.11
192.71
23.13
51.13
2125.08

4034.42
26560.87
3199.43
133.68
33928.40
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িম্পনদর তিিরণ (2019-20) : (নবরজএিনসর আওতাধীন নিলসমূরহর)
র্ববরণ
ঢাকা অঞ্চল
িট্টগ্রাম অঞ্চল
সম্পর্ি ও পর্রসম্পদঃ
স্থায়ী সম্পবদর মূল্য
509378.43
433977.79
বাদঃ পুঞ্জীভূি অবিয়
13901.77
12603.54
*র্নট স্থায়ী সম্পদ
495476.66
421374.25
র্বর্নবয়াগ
805.79
31.41
িলর্ি সম্পদঃ
স্টক এন্ড যস্টার
18519.52
15632.80
যদনাদার
29987.79
16320.21
র্মলসমূবহর পাওনা
2616.06
4510.27
অর্গ্রম,েমা ও প্রদান
5084.26
1200.11
প্রাপ্য ইনবটর্রম যরর্ির্নউ
910.53
382.98
র্ববেএমর্স িলর্ি র্হসাব
58201.17
8834.46
নগদ এবাং ব্াাংবক েমা
1579.28
1221.55
যমাট িলর্ি র্হসাব
116898.61
48102.38
লাি/(ের্ি) র্হসাব
359176.93
260786.45
যমাট সম্পদ
972357.99
730294.49

খুলনা অঞ্চল

নন-জুট

লে টাকা
যমাট

467011.70
16698.24
450313.46
53.36

20689.12
328.40
20360.73
0.00

1431057.05
43531.95
1387525.10
890.56

27850.37
13211.36
3404.72
2126.16
1518.54
0.00
1018.76
49129.91
685304.46
1184801.19

1694.95
913.08
84.55
101.92
0.00
0.00
84.97
2879.47
6363.05
29603.25

63697.64
60432.44
10615.60
8512.45
2812.05
67035.63
3904.56
217010.37
1311630.89
2917056.92

স্থায়ী সম্পদ: ভূর্ম, ভূর্মউন্নয়ন, দালান যকাঠা ও অন্যান্য, স্থাপনা ও ন্ত্রপার্ি, আসবাবপে ও সরঞ্জামার্দ, পর্রবহণ ও যমাটর ান,
অন্যান্য সম্পদ। উবেখ্য, য র্ববেএমর্স’র পর্রিালনা পষ িবদর ২৮/০৩/২০১৬ িার্রবে অনুর্িি পষ িদ সিার র্সদ্ধান্ত নাং-৩৬৫.১৩/১৫১৬ এর আবলাবক ইিঃপূবব ি িযালুয়ার প্রর্িিান র্নবয়াগ পূব িক; র্মবলর স্থায়ী সম্পর্ির পুনঃমূল্যায়ন করার েন্য র্নবদ িশনা যদওয়া
হবয়র্ছবলা। যস আবলাবক র্মলগুর্ল িযালুয়ার প্রর্িিান র্নবয়াগ করিঃ স্থায়ী সম্পর্ির পুনঃমূল্যায়ন কবরবছ। সকল র্মবলর পুনঃমূল্যায়ন
প্রর্িববদন প্রকল্প র্হসাব র্বিাগ হবি একীভূি কবর একটি সমর্িি প্রর্িববদন প্রস্তুি করা হবয়বছ। সমর্িি প্রর্িববদবনর আবলাবক িথ্য
উপাবি স্থায়ী সম্পবদর পুনঃমূল্যায়নকৃি টাকার অাংক উবেে করা হবলা।
র্মলসমূবহর মূলধন ও দায়বদনার র্ববরণী (2019-20) (নবরজএিনস’র আওতাধীন নিলসমূরহর)
র্ববরণ
ঢাকা অঞ্চল
িট্টগ্রাম অঞ্চল
খুলনা অঞ্চল
মূলধন ও দায়সমূহ
অনুবমার্দি মূলধন
পর্রবশার্ধি মূলধন
সরকার্র ইকুইটি কনর্ির্বউশন
সর্ঞ্চর্ি
র্ববেএমর্স িলর্ি র্হসাব
দীর্ ি যময়াদী ঋণ
গ্রযাচুইটি যদনা (প্রর্িশন)
িলর্ি যদনা
ব্াাংক েমার্ির্রি ঋণ
পবের র্বপরীবি যদনা
েরবির র্বপরীবি যদনা
অন্যান্য অে িায়বনর র্বপরীবি যদনা
আন্তঃ র্মবলর র্নকট যদনা
গ্রযাচুইটি যদনা ( িলর্ি )
যমাট িলর্ি যদনা
যমাট মূলধন ও দায়সমূহ

নন-জুট

লে টাকায়
যমাট

2875.00
1040.32
4205.01
481327.86
45376.02
299030.98
21212.48

3015.00
868.43
8121.43
417078.26
27971.58
188434.66
28313.90

3950.00
1232.90
12821.85
442881.27
33604.57
452168.54
79099.27

170.00
77.83
435.40
19495.62
1761.18
4399.68
2219.23

10010.00
3219.48
25583.69
1360783.01
108713.35
944033.86
130844.88

4512.88
14266.87
6759.02
32999.62
2035.79
59591.14
120165.32
972357.99

702.39
6538.26
21525.00
14549.46
2661.35
13529.77
59506.23
730294.49

37537.96
0.00
11623.30
165.42
29360.71
223.63
31721.84
525.89
2505.39
120.06
50243.59
179.31
162992.79
1214.31
1184801.19 29603.25

42753.23
32593.85
57868.36
79796.81
7322.59
123543.81
343878.65
2917056.92
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িোতণতজয অতর্র্ আিতে িংক্রোন্ত :
অতর্র্ আিতে
ব্রর্তশনর্
িংখ্যো র্ো োর িতরমোণ জিোনির িংখ্যো
(ন োটি র্ো োে)
১
২
৩
6846
17911.34
107

তেষ্পতেকৃি অতর্র্ আিতে
িংখ্যো
র্ো োর িতরমোণ
(ন োটি র্ো োে)
৪
৫
2802
7159.16

অতেষ্পন্ন অতর্র্ আিতে
িংখ্যো
র্ো োর িতরমোণ
(ন োটি র্ো োে)
৬
৭
4044
10752.18

অিযন্তরীণ তেরীক্ষ্ো তিিোগ :
তবদজএিতি ও এর আওিাধীন তিেিমূদহর িম্পদের যদথাপযু তক্ত ব্যবহার তনতিি করা হদে তকনা িা যাচাই বাোই ও পরীযা-তনরীযা
করার জন্য তনরীযা তবোদের অধীদন ঢাকা, চিগ্রাি ও খুেনা অঞ্চদে ৩টি তনরীযা টিি রদয়দে। তনরীযা টিিগুতে কর্তপত দযর অনুদিাতেি
তিতডউে অনুযায়ী তবদজএিতি ও িরকাদরর প্রণীি নীতিিাো ও িাকুতোদরর আদোদক তিেিমূদহর (ক) বাস্তব প্রতিপােন (ে) অেেন্তরীণ
তনরীযা িম্পন্ন করা হয়। তনদনে  তনরীযা কায তিদির িংতযপ্ত তববরণ সেয়া হদো।
) বাৎিতরক িোস্তি প্রতিিোদে : িংস্থা কর্তক
ত প্রণীি নীতিিাো, িাকুতোর এবং িরকাতর নীতিিাো ও িাকুতোদরর আদোদক তনরীযা
কায তিি িম্পন্ন করা হয়। বৎির সশদি তিদের িজুে পাট, পাটজাি দ্রব্য, োন্ডার িািগ্রী ও প্রতিয়াজাি িাোিাদের সকান
াটতি/বায়তি আদে তকনা িা উৎ াটন পূব তক এর প্রকৃি পতরিাণ তনধ তারদণর জন্য তনরীযা েদের িত্ত্বাবধাদন ও িংতিষ্ট তিদের
প্রতিতনতধিহ বাস্তব প্রতিপােন কায তিি িম্পন্ন করা হয়। বাস্তব প্রতিপােন প্রতিদবেন তিে/ অেেন্তরীণ তনরীযা তবোদে সপ্ররণ করা হয়।
প্রতি বৎির ১ সি হদি ৩১ আেস্ট এর িদযমে চেতি বৎিদরর বাস্তব প্রতিপােন িম্পন্ন করা হয়।
ে) বাৎিতরক অেেন্তরীণ তনরীযা : তিেিমুদহর যাবিীয় কায তিি সুিু ও সুচারুোদব িংস্থা কর্তক
ত প্রণীি তনয়িনীতি/িাকুতোর এবং
িরকাতর নীতিিাো ও িাকুতোর অনুিরণপূব তক িম্পাতেি হদে তকনা এবং স্বেিা ও জবাবতেতহিা তনিি করার জন্য অেেন্তরীণ তনয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থার অংশ তহদিদব অেেন্তরীণ তনরীযা েে কর্তক
ত তনরীযা পতরচােনা কদরন। তনরীযাকােীন ১ (এক) বৎির িিদয়র নমুনা
কোশ/দচদকর িাযমেদি গ্রহণ ও প্রোন, অতগ্রি ও পূব ত পতরদশাধ, বাদজট ও বাদজটাতর তনয়ন্ত্রণ, মূেধনী বাদজদটর আওিায় তিতেে ওয়াকতি
ও অন্যান্য কাদজর োউচার, সবিন, িজুরী, তনদয়াে, পদোন্নতি ও বাৎিতরক সবিন বৃতধ ইিোতে যাচাই-বাোই কদর। িাোয়াও পাটিয়
পতরকল্পনা, িয়, তিদে ব্যবহার, পাট যাচাই-বাধাই ও পতরবহন িংিান্ত তবে োউচার, োন্ডার িাোিাে িয়/আিোতন/ব্যবহার, তি এন্ড
এফ তবে পতরদশাধ ও ট্যদেি িংিান্ত নতথপে ও তবে োউচার, উৎপােন েযিা, তবিয়/রপ্তাতন, ইন্সুদরন্স সেইি, যতি, ডোদিজ
ইিোতে। কোশ বতহ, ব্যাংক বতহ, ব্যাংক সস্টটদিন্ট এবং ব্যাংক ও কোশ ব্যাদেন্স তিতেকরণ, িাধারণ েতিয়ান, িাবতিতডয়াতর েতিয়ান
ও িাব িাবতিতডয়াতর েতিয়ান পরীযা তনরীযা কদর কর্তপত দযর তনকট প্রতিদবেন সপশ কদর থাদক। প্রতি বের সিদেম্বর হদি পরবিী
এতপ্রে পয তন্ত প্রায় ৮ (আট) িাি িিদয়র িদযমে অেেন্তরীণ তনরীযা িম্পন্ন কদর থাদক। বাস্তব প্রতিপােন ও অেেন্তরীণ তনরীযা িম্পন্ন
করার পর আপতত্ত িংিান্ত একটি পূণ তাে প্রতিদবেন িংতিষ্ট তনরীযা টিদির প্রধান কর্তক
ত তিদের প্রকল্প প্রধান ও িহাব্যবস্থাপক(তনরীযা)
বরাবর সপ্ররণ কদরন। তনরীযা তবোে কর্তক
ত প্রতিদবেনটি যাচাই-বাোইপূব তক জবাদবর জন্য তিদের তনকট সপ্ররণ করা হয়। পরবিীদি
সযৌথিোর তিধাদন্তর আদোদক কর্তপত দযর অনুদিােন পরবিী তনরীযা তবোে সথদক আপতত্ততেতত্তক তিধান্ত জাতরপে আকাদর িংতিষ্ট
তিেদক অবতহি করা হয়। তিে ব্যবস্থাপনা জাতরপদের তিধাদন্তর আদোদক পরবিী ব্যবস্থা গ্রহণ কদরন। বাস্তব প্রতিপােন ও অেেন্তরীণ
তনরীযায় উত্থাতপি ৩০ জুন ২০২১ পয তন্ত িিপঞ্জীভূি তিিাংতিি ও অতিিাংতিি আপতত্ত িংযা ার েদকর তনদনে  উপস্থাপন কর হদো:
তববরণ

৩০ সশ জুন ২০১৯
পয তন্ত িিপঞ্জীর্ভি
আপতত্তর িংযা া

১ ো জুোই ২০১৯ হদি ৩০
জুন ২০২০ পয তন্ত িিদয়
উত্থাতপি আপতত্তর িংযা া

৩০ জুন ২০২১ পয তন্ত
িিপঞ্জীভূি তিিাংতিি
আপতত্ত িংযা া

অেেন্তরীণ তনরীযা
বাস্তব প্রতিপােন
সিাট

২৫৬৯১
১০৯৯১
৩৬৬৮২

২১০
১০৪
৩১৪

২২০৬২
১০৬৬৩
৩২৭২৫
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৩০ জুন ২০২১ পয তন্ত
িিপঞ্জীভূি
অতিিাংতিি আপতত্ত
িংযা া
২৮৩৯
১৪৩২
৪২৭১

তনরীযা তবোে কর্তক
ত ২০২০-২০২১ অথ তবেদর তনদনে াক্ত কায তাতে িম্পন্ন করা হদয়দে :
 অতডট ফািত তনদয়াে : তনরীযা তবোে কর্তক
ত তবদজএিতি প্রধান কায তােদয়র বাতি তক চূয়ান্ত তহিাব তনরীযার জন্য বতহিঃ তনরীযক
তনদয়াে করা হয়।
 অবির প্রাপ্ত কিতকিতা/কিতচারীদের তনরীযা োয়পে প্রোন : ২০২০-২০২১ অথবত েদর তনরীযা তবোে সথদক তবদজএিতি ও
তিদের অবিরপ্রাপ্ত কিতকিতা/কিতচারীর চূয়ান্ত তনরীযা োয়পে প্রোন করা হদয়দে।
 ১৯৭১-৭২ হদি ৩০-০৬-২০২০ পয তন্ত উত্থাতপি আপতত্তর িংযা া : তিনটি অঞ্চদের তিেিমূদহ অেেন্তরীণ ও বাস্তব প্রতিপােন
এবং বাতণতজেক তনরীযা উত্থাতপি সিাট আপতত্ত, তনষ্পন্ন ও অতনষ্পন্ন আপতত্তিমূহ একটি েক আকাদর বিতিান িহাব্যবস্থাপক
(তনরীযা) কর্তক
ত িািাতর আকাদর প্রস্তুি করা হদয়দে।
 অেেন্তরীণ তনরীযা আপতত্তিমূহ ০২ পদব ত তবেক্ত কদর সযৌথিো কায তিি : তিেিমূদহর অতনষ্পন্ন আপতত্তিমূহ তনষ্পতত্তর
কায তিি ০২(র্দই) পদব ত তবেক্ত করা হদয়দে। যথািদি ১ি পব ত ২০১০-২০১১ হদি ২০১৯-২০২০ িাে পয তন্ত এবং ২য় পদব ত
১৯৭১-১৯৭২ সথদক ২০০৯-২০১০ পয তন্ত। ১ি পব ত ২০১০-২০১১ হদি ২০১৯-২০২০ িাে পয তন্ত ও ২য় পদব ত ১৯৭১-১৯৭২ সথদক
২০০৯-২০১০ পয তন্ত অতনষ্পন্ন আপতত্তিমূদহর সযৌথ িোর কায তিি চেিান রদয়দে।
এমআইএি ও আইটি তিিোগ :
এিআইএি তবোদের িাযমেদি তবদজএিতি’র তবতেন্ন েপ্তর ও তিে হদি িংগৃতহি িথ্যাতে পয তাদোচনা/তবদিিণ কদর তবতেন্ন
িন্ত্রণােয়/েপ্তর/িংস্থা/ঊর্ধ্তিন কর্তপত য এবং অন্যান্য প্রতিিান কর্তক
ত চাতহি িথ্য প্রস্তুিকদল্প এিআইএি তবোদের চেিান কিতকাণ্ড
তননে রূপ :
এিআইএি তবিয়ক কায তাবেী :
 বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােদয়র জন্য িাতিক ও বাতি তক কিতকাদণ্ডর প্রতিদবেন (েক সিািাদবক) সযিন : িানব িম্পে, তনদয়াে ও
পদোন্নতি, অতডট আপতত্ত, তবোেীয় িািো, িািো িংিান্ত িানব িম্পে উন্নয়ন, সিতিনার/ওয়াকতশপ িংিান্ত িথ্য, িম্পাতেি
উদেেদযাগ্য কায তাবেী/আইন, তবতধ ও নীতি প্রণয়ন/িিস্যা-িংকট, োে/দোকিান িংিান্ত িথ্যাতে।
 বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােদয়র িাতিক পয তাদোচনা িোর জন্য কায তিম্পােন তববরণী (েক সিািাদবক) সযিন : উৎপােন পতরিাণ
(দি. টন), উৎপােন ব্যয়, রপ্তাতনর পতরিাণ ও মূল্য, অেেন্তরীণ তবিয় ও মূল্য, িজুি (পাটপণ্য), িানব িম্পে তববরণী।
 তিে হদি িংগৃহীি িথ্য সিািাদবক তবদজএিতি’র িাতিক সেশতেতত্তক রপ্তাতন পতরিংযা ান।
 পতরিংযা ান বুেদরার চাতহি িাতিক িথ্যাতে সপ্ররণ।
 প্রতিিাদি তবতেন্ন িন্ত্রণােয়/েপ্তর/িংস্থা ও কর্তপত দযর চাতহো সিািাদবক বহুতবধ প্রতিদবেন/পতরিংযা ান প্রস্তুিকরণ ও সপ্ররণ।
 অথ ত িন্ত্রণােদয় চাতহো সিািাদবক অথনত নতিক িিীযা (ইংদরজী ও বাংোয়) িথ্যাতে সপ্ররণ।
 বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােদয়র অথ তবেসরর বাতি তক প্রতিদবেদনর জন্য (পতস্তকা আকাদর) তবদজএিতি’র িথ্যাতে সপ্ররণ সযিন :
পটভূতি, তবদজএিতি’র তিশন ও তেশন, এন্টারপ্রাইজ সবাডত, আঞ্চতেক েপ্তর, তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন তিেিমূদহর িংযা া,
উৎপাতেি পণ্যিমূদহর বাজাদরর অবস্থা, িানব িম্পে উন্নয়ন, পাটিয়, উৎপােন, রপ্তাতন, স্থানীয় তবিয়, জনবে, তনরীযা
আপতত্ত ও তনষ্পতত্তর তববরণ, িানতনয়ন্ত্রণ, জনিংদযাে, তবোেীয় িািো, োে/দোকিান । তডতজটাে বাংোদেশ অজতদনর জন্য
গৃতহি কায তিি।
আইটি তবিয়ক কায তাবেী :






১৭০টি কতম্পউটার ও প্রায় ১৬০টি তপ্রন্টার রযণাদবযন (িফটওয়োর এবং হাডওত য়োরদবজড);
সনটওয়াতকতং এর রযণাদবযণ;
ওদয়বিাইট তনয়তিিোদব হােনাোেকরণ;
তবদজএিতি’র সফিবুক তনয়তিিোদব হােনাোেকরণ;
তবদজএিতি’র আইটি তবিয়ক িরঞ্জাি িদয়র সটকতনকোে িাদপাট ত।
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িোওেোতদ িতরনশোধ :
িরকাতর তিধাদন্তর পতরদপ্রতযদি তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার আওিায়
অবিানিহ তিদের উৎপােন কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরুদপ বন্ধ স ািণা করা হয়। অবিানকৃি শ্রতিকদের িকে
পাওনা বাংোদেশ শ্রি আইন, ২০০৬ এর িংতিষ্ট ধারার তবধান িদি পতরদশাদধর তনতিদত্ত শ্রনিকরির পাওনা 2.০০ (দুই) লে টাকা
পয থন্ত নেরি এবং 2.০০ (দুই) লরের উরধথ পাওনার কেরত্র 50% নেরি এবং বানক 50% নতন িাস অন্তর মুনািানভনিক সঞ্চয়পত্র
আকারর কিয়া হরব িরিথ িাননীয় শ্রি ও কিথসংস্থান প্রনতিন্ত্রী কবেি িন্নুজান সুনিয়ান, এিনপ এর উপনস্থনতরত িাননীয় বস্ত্র ও পাট িন্ত্রী
জনাব কোলাি িস্তেীর োজী, বীরপ্রনতক, এিনপ েত 15 কসরেম্বর 2020 তানররে ক াষো কিন। ঐ নিন নতনন ঢাকার কেিরাস্থ কনরি
জুট নিরলর শ্রনিকরির পাওনার অরধ থক স্ব-স্ব ব্াংক একাউরে নেরি ও বাকী অরধ থক সঞ্চয়পত্র আকারর হস্তান্তররর িাধ্যরি শ্রনিকরির
চূড়ান্ত পাওনা পনররকারধর কায থক্রি আনুষ্ঠাননকভারব শুভ উরবাধন কররন। উক্ত অনুষ্ঠারন সভাপনতত্ব কররন জনাব কলাকিান কহারসন
নিয়া, িাননীয় সন ব, বস্ত্র ও পাট িন্ত্রোলয়।

িঞ্চয়পে হস্তান্তর কদরন
িাননীয় বস্ত্র ও পাট িন্ত্রী জনাব সোোি েস্তেীর োজী, বীরপ্রতিক, এিতপ

িঞ্চয়পে হস্তান্তর কদরন
িাননীয় শ্রি ও কিতিংস্থান প্রতিিন্ত্রী সবেি িন্নুজান সুতফয়ান, এিতপ

তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকদের শ্রতিকদের িদযমে বেতনকতেতত্তদি পতরচাতেি ৪টি তিদের শ্রতিকদের যাবিীয় পাওনা আেস্ট
২০২০ এর িদযমে তবদজএিতি’র তনজস্ব অথাত য়দন পতরদশাধ করা হদয়দে। অবতশষ্ট ২১টি তিদের অবিানকৃি ও অবিরপ্রাপ্ত সিাট ৩৪৭৫৭
জন শ্রতিদকর িদযমে ৩২৮৯৫ জন শ্রতিদকর ব্যাংক তহিাদবর িাযমেদি সিাট পাওনার ৫০% বাবে ১৭১২.১২ সকাটি টাকা নেদে পতরদশাধ
করা হয়, যার শিকরা হার ৯৬.৭৬%। অবতশষ্ট ৫০% অথ ত িািাতজক সুরযার আওিায় ব্যাংদকর িাযমেদি ৩ িাি অন্তর মুনাফাতেতত্তক
িঞ্চয়পে আকাদর সিানােী ব্যাংদকর িাযমেদি ইসুের কায তিি চেিান রদয়দে। ইদিািদযমে ২২০২১ জন শ্রতিকদক ১২২৮.৯১ সকাটি টাকার
িঞ্চয়পে ইসুে করা হদয়দে, যার শিকরা হার ৭০.১২%। ২১৫৫২ জন বেতে শ্রতিদকর পাওনা বাবে অথ ত িন্ত্রণােয় হদি ২১২.০৮ সকাটি
টাকা বরাদ্দ পাওয়া সেদে এবং ২০১৯৪ জন শ্রতিকদকর পাওনা বাবে ১৯৭.৫৪ সকাটি টাকা পতরদশাধ করা হদয়দে, যার শিকরা হার
৯৩.৯৪%।
এতপএ স্বাযর অনুিান (২০২০-২১) :
২২ জুোই ২০২০ িাতরদে বস্ত্র ও পাট িন্ত্রোলরয়র সভাকরে ২০২০-২১ অেবি ছবরর বার্ষ িক কমিসম্পাদন চুর্ি স্বাের অনুিান বস্ত্র ও পাট
িন্ত্রণােদয়র িতচব িদহােদয়র িোপতিদে অনুনষ্ঠত হয়। উক্ত অনুষ্ঠারন বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােদয়র িাদথ তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােয়
চুর্িবি স্বাের কবরন।
তিনজএমতি’র ২০২০-২১ অথ টিেনরর িোতর্ ট

মটিম্পোদে চুতির মূল্যোেে :

র্ববেএমর্স’র ২০২০-২১ অে িবছবরর কমিসম্পাদন চুর্ির বার্ষ িক মূল্যায়ন শীষ িক কমিশালা ১৯ আগস্ট 20২১ সকাল ১১:০০ র্টিকায় বস্ত্র
ও পাট িন্ত্রোলরয়র সভাকরে অনুনষ্ঠত হয়। পনর ালক (েিানন) ও টিি নলোর, উপ-িহাব্বস্থাপক (প্রনকেে) ও য াকাল পবয়ন্ট উি
কমিশালায় উপর্স্থি র্ছবলন। ১ জুলাই ২০২০ হবি ৩০ জুন ২০২১ সময়কাবলর েন্য সম্পার্দি ‘বার্ষ িক কিমসম্পাদন চুর্ি ২০২০-২১’এর
বার্ষ িক মূল্যায়ন সম্পন্ন হবয়বছ। র্ববেএমর্স যকৌশলগি উবেশ্যসমূবহর লেযমাো অেিবনর যেবে 75.00 এবাং আবর্শ্যক যকৌশলগি
উেবশ্যসমূবহর লেযমাো অেিবনর যেবে ২3.40 নম্বর প্রাপ্ত হবয়বছ। তিনজএমতি’র (স্বমূল্যোেনে) যমাট প্রাপ্ত নম্বর 98.40। বস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন ৭টি দপ্তর সাংস্থার মবে র্ববেএমর্স ৩য় স্থান অেিন কবর।
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এতপএ প্রদনােনা/পরকার প্রোন :
িতন্ত্রপতরিে তবোদের প্রেত্ত আবর্শ্যক যকৌশলগি উেবশ্যর ২.৫.১ সূিবকর লেযমাো অেিবন তবদজএিতি’র ২০২০-২১ অথবত েদরর
বাতি তক কিতিম্পােন চুতক্ত বাস্তবায়ন কাদজর অংশ তহদিদব এতপএ প্রদনােনা/পরকার (২০২০-২০২১) স ািণা করা হয়। সি েদযে
২৯/০৮/২০২১ িাতরদে তবদজএিতি’র সবাড ত িোকদয এতপএ প্রদনােনা/পরকার প্রোন অনুিান তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র
িোপতিদে অনুতিি হয়।
তবদজএিতি’র ২০২০-২১ অথ তবেদরর এতপএ বাস্তায়দন িংতিষ্ট তবোেিমূদহর িাদথ তনতবয় সযাোদযাে রাো এবং APAMS
Software-এর িিয়ানুবিী কায তিি িরািতর করার জন্য জনাব আরতজনা জান্নাি, উপ-িহাব্বস্থাপক (প্রতশযণ) ও এতপএ টিদির
সফাকাে পদয়ন্টদক এতপএ প্রদনােনা/পরকাদর িদনানীি করা হয়।

তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র তনকট হদি এতপএ প্রদনােনা/পরকার গ্রহণ।
উন্নেে প্র ল্প :
(ক) এনেনপভূক্ত প্রকল্প
১। ককে হানসনা কেকালাইজে জুট কটক্সটাইল নিল প্রকল্প (িািার েঞ্জ, োমালপুর)।
(ে) এনেনপ বনহ থভূত প্রকল্প
১। পাট পাতা কর্রক জজব পানীয় জতরীর নপরীোমূলক প্রকল্প (পাইলট);
২। ককে হানসনা কসানানল আঁক ভবন ননিথাে প্রকল্প;
৩। কর্রম জুট র্মলস্ র্লঃ এ বহুমুেী ইউর্নবটর উন্নয়ন ও আধুর্নকায়ন প্রকল্প।
৪। পাট হবি র্িসকস উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প;
৫। নবরজএিনস’র ননয়ন্ত্রোধীন ২২টি নিল র্বএমআরইকরণ প্রকল্প;
নবিঃদ্রিঃ িরকাতর আদেদশ তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি তিদের শ্রতিকদের চাকুতর সোদল্ডন হোন্ডদশক সুতবধার আওিায় অবিানিহ
উৎপােন কায তিি ০১/০৭/২০২০ তরিঃ িাতরে সথদক িম্পূণ তরূদপ বন্ধ স ািণা করা হয়। বন্ধ পরবিী িরকাতর তিধাদন্ত উপদরাক্ত প্রকল্প
গুদোর কায তিি বন্ধ করা হয়।
৬। নবরজএিনস’র ননয়ন্ত্রোধীন ট্রগ্রািস্থ কনা-নভউ কেস্ট হাউরজর জনিরত িারকথট, আবানসক প্লট ও নররসাট থ ননিথাে প্রকল্প বস্ত্র ও পাট
িন্ত্রণােয় কর্তক
ত তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন চিগ্রািস্থ সনা-তেউ সেষ্ট হাউজ শীি তক তপতপতপ প্রকদল্পর PPP Contract প্রতিয়া
বাতিে করার জন্য েি ১৫-০৩-২০২১ তরিঃ িাতরদে প্রধানিন্ত্রীর কায তােদয় তপতপতপ কর্তপত য বরাবর পে সপ্ররণ করা হয়।
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৭। তবদজএিতি’র আধুতনক প্রতশযণ, েদবিণা ও ফোশন তডজাইন সকন্দ্র তনিতাণ প্রকল্প : তবদজএিতি’র তনয়ন্ত্রণাধীন ঢাকার সডিরাস্থ কতরি
জুট তিদে তবদজএিতি আধুতনক প্রতশযণ, েদবিণা ও ফোশন তডজাইন সকন্দ্র তনিতাদণ িব তদিাট ৭৫০.৪১১ েয টাকা ব্যদয় তনজস্ব অথ তায়দন
বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন েি ২১/১২/২০১৭ িাতরদে শুরু হদয় েি ২০/০৯/২০২০ িাতরদে িম্পূণ ত (১০০%) কাজ সশি হয়।
৮। পাট হরত কসানানল ব্াে উৎপািন (পাইলট) প্রকল্প :
তিনজএমতি’র নিজ্ঞোতে উিনদিো র্. কমোিোর আহমদ খোে র্তট ২০১৭ িোনল িোনর্র কিলুনলোজ কথন িচেনযোগ্য
(Biodegradable) ব্যোগ নিরীর তির্েটি তিনিচেোে তেনে ও িোর উি োতরিো উিলতি নর উি ব্যোগ নিরী ও
িোজোরজোি রনণর স্বোনথ ট কিোেোলী ব্যোগ েোনম ১০৩৬.৮৭ লক্ষ্ র্ো ো ব্যনে এ টি িোইলর্ প্র ল্প গ্রহণ রো হে এিং মোেেীে মন্ত্রী, িস্ত্র ও
িোর্ মন্ত্রণোলে র্তট ১২/০৫/২০১৭ িোনল লতি িোওেোেী জুর্ তমলি তলঃ উনবোধনের মোধ্যনম োয টক্রম ুররু হে। িিটমোনে প্রতিতদে এ
তশ নর্ ম্যোনুেোতল কিোেোতল ব্যোগ উৎিোদনের োয টক্রম চোলু রনেনে। অনর্োম্যোটি ব্যোগ িোেোনেোর কমতশে িরিরোনহর প্রবিষ্টা িলবছ।
অবটাম্যাটিক যমর্শন সরবরাবহর পর বদর্নক ১ লে র্পস যসানার্ল ব্াগ উৎপাদন করা াবব ববল আশা করা াবে। যসানালী ব্াগ দ্রুি
বাোরোিকরবণর লবেয স্বল্প যময়াবদর প্রকল্প পর্রকল্পনা যশষ হবল মেম ও দীর্ ি যময়ার্দ প্রকল্প পর্রকল্পনা গ্রহণ করা হবব।
িতরনিশিোন্ধি কিোেোতল ব্যোনগর অতধ ির গনির্ণোর জন্য িতরনিশ, িে ও জলিোয়ু িতরিিটে মন্ত্রণোলে ৯৯৬.৮৯ (েেশি তেেোেব্বই
দশতম আর্ েে) লক্ষ্ র্ো োর ির োতর অনুনমোদে িোওেো কগনলও খরচ রোর অনুমতি কমনলতে।। উনিখ্য, এ িয টন্ত পৃতথিীর প্রোে ১৩৪ র্ো
কদশ িতলব্যোগ তেতর্দ্ধ ক োর্েো নরনে। ুরধুমোত্র িঠি তি ল্প েো থো োে তেতর্দ্ধ িতলতথনের ব্যিহোর িন্ধ হনেেো। এজন্য পৃতথিীর প্রোে িি
কদনশই কিোেোতল ব্যোনগর চোতহদো রনেনে। কিোেোতল ব্যোগই এ মোত্র ক্ষ্তি র িতলতথনের তি ল্প হনি িোনর িনল আশো রো যোে। প্র ল্পটির
কমেোদ তর্নিম্বর’২০২২ িয টন্ত আনরো ১ (এ ) িের বৃতদ্ধ রো হনেনে।

সিানাতে ব্যাে

সকাতেড-১৯ সিাকাদবোয় গৃহীি কায তিি :
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং তিদের িকে কিতকিতা/কিতচারীেণদক িাক পরার তনদে তশনা সেওয়া হদয়দে;
 তবদজএিতির প্রধান কায তােয় এবং তিেিমূদহ িািাতজক দূরে বজায় রাো ও খুব প্রদয়াজন োয়া অন্য সকান অতফি কদয না
যাওয়া এবং োপ্ততরক কাদজ সযাোদযাে করার জন্য সটতেদফান, এিএিএি বা ই-সিইদের িদব তাচ্চ ব্যবহার করা;
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং তিদের অতফি প্রােন, আিবাবপে ও কিতকিতা/কিতচারীদের যািায়াদির জন্য তনধ তাতরি
যানবাহন প্রতিতেন র্দইবার জীবানুনাশক িরে তেদয় পতরষ্কার করা;
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং তিদের টয়দেট ও অতফিিমূদহ হোন্ডওয়াদশর ব্যবহার তনতিি করা এবং ন ন প্রতিবার
কিপদয ২০ সিদকন্ড ধদর হাি সধায়ার পরািশত প্রোন করা;
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং তিদের প্রদবশ পদথ আেি িকদের ইনফ্রাদরড থাদিতাতিটার তেদয় শরীদরর িাপিাো
পতরিাপ করা এবং জীবানুনাশক িরে তেদয় হাি পতরষ্কার করা;
 িদচিনার অংশ তহদিদব তবদজএিতি এবং তিে সেইদটর প্রদবশদ্বাদর িকদের পা সধৌিকরদণর জন্য জীবানুনাশক ব্যবহার করা;
 িদচিনার অংশ তহদিদব তবদজএিতি এবং তিদের তচতকৎিা তবোদে কিতরি তচতকৎিক ও অন্যান্য কিতচারীদের িদযমে তপতপই
প্রোন করা;
 িািাতজক দূরে বজায় সরদে কাজ করা;
 তবদজএিতি এবং তিদের তেিদর তনয়তিি জীবানুনাশক সে করা;
 িরকার তনদে ততশি স্বাস্থে োইডোইন অনুিরণ করার জন্য তিদের িিতজদের িাইদক তনয়তিি অনুদরাধ করা;
 এ প্রতিিান হদি সিবা প্রিোশী ব্যতক্তদক মুদে িাক োয়া সিবা প্রোন না করা;
 প্রতিটি তবোদে হোন্ড স্যাতনটাইজার ব্যবহার করা;
 িরকার স াতিি “সনা িাক সনা িাতেতি” তনদে তশনা যথাযথোদব পােন করা।

পাতা-22

শুদ্ধািার িি িা :
র্ববেএমর্স’র সব িস্তবরর কমিিারীগণ শুদ্ধািার িি িার আিরণগি উৎকষ িিার েন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। যিয়ারম্যানবক আহ্বায়ক কবর পর্রিালক
ও ঊর্ধ্িিন কমিকিিার সমিবয় র্ববেএমর্স’র বনর্িকিা কর্মটি গঠিি হবয়বছ। এ কর্মটি শুদ্ধািার িি িার র্বষয়সমূহ মর্নটর্রাং করবছ।
র্ববেএমর্সকত োিীয় শুদ্ধািার যকৌশলিি িার লশ্রুর্িবি সব িস্তবর শৃঙ্খলা র্ বর এবসবছ। োিীয় শুদ্ধািার যকৌশল র্বষবয় র্ববেএমর্স
2020-21 অে িবছবর র্নম্নরূপ উবেেব াগ্য কমি-পর্রকল্পনা বাস্তবায়ন কবরবছ:
 বনর্িকিা কর্মটি কর্তক
ি 4টি সিার আবয়ােন করা হবয়বছ।
 বনর্িকিা কর্মটির সিার র্সদ্ধান্ত ো ে বাস্তবায়ন করা হবয়বছ।
 ওবয়বসাইবট শুদ্ধািার যসবাবক্স হালনাগাদ করা হবয়বছ।
 উিমিি িার (Best practices) িার্লকা প্রণয়ন কবর মন্ত্রণালবয় যপ্ররণকরাহবয়বছ।
 অাংশীেবনর (Stakeholders) অাংশগ্রহবণ 4টি সিা করা হবয়বছ।
 কমিকিিা-কমিিারীবদর অাংশগ্রহবণ িাকর্র সাংক্রান্ত র্বর্িন্ন প্রর্শেণ আবয়ােন করা হবয়বছ। ১১৫২ েন কমিকিিা-কমিিারীবক বর্ণ িি
র্বষবয় প্রর্শেণ প্রদান করা হবয়বছ।
 কমিকিিা-কমিিারীবদর অাংশগ্রহবণ সুশাসন সাংক্রান্ত র্বর্িন্ন প্রর্শেণ আবয়ােন করা হবয়বছ। 242 েন কমিকিিা-কমিিারীবক উি
র্বষবয় প্রর্শেণ প্রদান করা হবয়বছ।
 পাটক্রয় নীর্িমালা এবাং র্ববেএমর্স’র আইন র্বিাবগর মামলাসমূহ পর্রিালনার নীর্িমালা প্রণয়ন কবর ওবয়বসাইবট প্রকাশ করা
হবয়বছ।
 যসবা সাংক্রান্ত যটাল র্ি নম্বরসমূহ র্ববেএমর্স ও র্মলসমূবহর িথ্য বািায়বন দৃশ্যমান করা হবয়বছ।
 স্বপ্রবণার্দি িথ্য প্রকাশ র্নবদ ির্শকা হালনাগাদ কবর ওবয়বসাইবট প্রকাশ করা হবয়বছ।
 র্ববেএমর্সর ওবয়বসাইবট িথ্য অর্ধকার যসবাবক্স হালনাগাদ করা হবয়বছ।
 র্ববেএমর্সর ওবয়বসাইবট অর্িব াগ প্রর্িকার ব্বস্থা (GRS) যসবাবক্স হালনাগাদকরা হবয়বছ।
 বাংলারিক জাতীয় নেনজটাল আনকথরটক ার এর কিাকাল পরয়ে ও নবকল্প কিাকাল পরয়ে কিথকতথা ননরয়াে প্রিান করর নবরজএিনসর
ওরয়বসাইরট প্রকাক করা হরয়রছ।
 জনস্বার্ থ সংনিষ্ট তথ্য প্রকাক (সুরো প্রিান) নবনধিালা 2017 এর নবনধ 4 অনুসারর “কেনজেরনরটে অনিসার” ননরয়াে প্রিান করর
ওরয়বসাইরট প্রকাক করা হরয়রছ।
 প্রকরল্পর বানষ থক ক্রয় পনরকল্পনা অনুরিািন করা হরয়রছ।
 নবরজএিনস কর্তক
থ প্রকরল্পর বাস্তবায়ন অগ্রেনত পনরিকথন/পনরবীেে করা হরয়রছ।
 প্রকল্প পনরিকথন/পনরবীেে প্রনতরবিরনর সুপানরক বাস্তবায়ন করা হরয়রছ।
 নপনপএ 2006 এর ধারা 11(২) ও নপনপআর 2008 এরনবনধ 16(৬) অনুযায়ী 20২০-2১ অর্ থবছররর ক্রয় পনরকল্পনা ওরয়বসাইরট
প্রকাক করা হরয়রছ।
 স্ব স্ব কসবা প্রিান প্রনতশ্রুনত (নসটিরজন াট থার) বাস্তবায়ন অগ্রেনত পনরবীেে করা হরয়রছ।
 কাো/অনধকাো/আওতাধীন/অধস্তন কায থালয় ননয়নিত পনরিকথন করা হরয়রছ।
 কাো/অনধকাো/আওতাধীন/অধস্তন কায থালয় পনরিকথন প্রনতরবিরনর সুপানরক বাস্তবায়ন করা হরয়রছ।
 সন বালয় ননরি থকিালা ২০১৪ অনুযায়ী ননর্র কশ্রনেনবন্যাস করা হরয়রছ এবং অপ্ররয়াজনীয় ননর্ নবনষ্ট করা হরয়রছ।
 ননয়নিত প্রানতষ্ঠাননক 2টি েেশুনানীর আরয়াজন করা হরয়রছ।
 সিয়িরতা অনিরস আসা-যাওয়া িননটনরং করা হরয়রছ।
 নবদুুৎ, পানন ও কটনলরিান নবল সিয়িরতা পনররকাধ করা হরয়রছ।
 কিথকতথা-কিথ ারী বিনলকারল প্রনিত ননয়ি-নীনত অনুসরে করা হরয়রছ।
 িাপ্তনরক কারজ অনলাইন করসপন্স নসরস্টি (ই-কিইল/এসএিএস)- এর ব্বহার 100% করা হরয়রছ।
 িাপ্তনরক কারজ ইউননরকারের ব্বহার 100% করা হরয়রছ।
 শুধা ার কিথপনরকল্পনায় অন্তর্ভথক্ত নবনভ্ন  কায থক্রি বাস্তবায়রনর জন্য 20২০-2১ অর্ থবছরর বরাদ্দকৃত অরর্ থর পনরিাে নছল 8 (আট)
লে টাকা, যার িরধ্য ২০২0-২1 অর্বথ ছরর ের হরয়রছ ১.৬ লে টাকা।
 নবরজএিনস কর্তক
থ প্রেীত জাতীয় শুধা ার কক কল কিথপনরকল্পনা, 20২১-22 নবরজএিনসর ওরয়বসাইরট আপরলাে করা হরয়রছ।

পাতা-23

শুধাচার পরকার প্রোন :
“শুধাচার পরকার প্রোন নীতিিাো ২০১৭“ এর আদোদক শুধাচার পরকার (২০২০-২০২১) স ািণা করা হয়। সি েদযে ২৯/০৮/২০২১
িাতরদে তবদজএিতি’র সবাড ত িোকদয শুধাচার পরকার প্রোন অনুিান তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র িোপতিদে অনুতিি হয়।
িসনাতনি তনদোক্ত ৩ (তিন) জন কিতকিতাদক শুধাচার পরকার প্রোন করা হয়।
১। জনাব জনাব সিািঃ আব্দুে িাদেক, িহাব্যস্থাপক (তহিাব ও অথ)ত , তবদজএিতি, ঢাকা।
২। জনাব সিািঃ িতিউর রহিান িন্ডে, প্রকল্প প্রধান, ইউএিতি জুট তিেস্ তেিঃ, নরতিংেী।
৩। জনাব সিািঃ িতরকুে ইিোি, োতয়চােক, তবদজএিতি, ঢাকা।

তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র তনকট হদি শুধাচার পরকার গ্রহণ।
তবদজএিতি’র উদ্ভাবনী কিতকাণ্ড :
(১) উদ্ভাবদনর নাি- সেতহকোে ডাটা ম্যাদনজদিন্ট তিদস্টি
উদ্ভাবনী কিতকাদণ্ডর তববরণী : তবদজএিতি’র প্রধান কায তােদয়র অধীন ৩৪টি সোট োতয় রদয়দে। প্রাতধকার প্রাপ্ত কিতকিতাদের োতয়িহ
িকে োতয়র সিরািি, টায়ার, ব্যাটাতর পতরব তিন করা হদয় থাদক। এ িকে িথ্য জরুতর তেতত্তদি োতয় সিরািদির িিয় প্রদয়াজন হয়।
এোয়া কিতকিতা-কিতচাতরদের বদন্ধর তেনিহ অন্যান্য িিদয় অতফতিয়াে/ব্যতক্তেি কাদজ োতয় তরকুইতজশন করদি হয়। তরকুইতজশনটি
অনুদিােন িাদপদয তরকুইতজশনকারীর অনুকূদে পতরবহন শাো হদি ব্যবহাদরর জন্য োতয় বরাদ্দ সেয়া হয়। উতেতেি তবিদয় অনোইন
এোতপ্ল্দকশন িফটওয়ার বিতর করা হদে কর্তপত য একতেদক সযিন োতয়র িথ্য দ্রুি জানদি পারদব অন্যতেদক োতয় তরকুইতজশনকারীর
অনুদিােদনর প্রতিয়ায় িিয় ব্যয় হদব না। িফটওয়ারটির িাযমেদি যার োতয় প্রদয়াজন হদব সি তরকুইতজশন ফরিটি পূরণ কদর িাবতিট
করদব এবং অনুদিােনকারী অনুদিােন করদে ফরিটি পতরবহন শাোয় আিদব। পতরবহন শাোর োতয়েপ্রাপ্ত কিতকিতা োতয় থাকা
িাদপদয োতয় বরাদ্দ তেদব। োতয় বরাদ্দ হওয়ার িাদথ িাদথ ড্রাইোর ও তরকুইতজশনকারীর তনকট এিএিএি যাদব।
(২) উদ্ভাবদনর নাি- ই-একাউতন্টং তিদস্টি
উদ্ভাবনী কিতকাদণ্ডর তববরণী : তবদজএিতি’র তনয়তন্ত্রি ২৫টি তিদের চেতি তহিাব ও প্রধান কায তােদয়র তহিাব িংিান্ত কাজ তবশাে
আকাদরর। উতেতেি কাজগুদো বিতিাদন পরািন িতডফাইড িফটওয়োদর এতি করা হদয় থাদক এবং একই িংদে ই-সিইদেও তচঠি
আোন-প্রোদনর িাযমেদি করা হদয় থাদক। এদি িথ্য িংিান্ত কায তিদি সযিন র্ভে হওয়ার িম্ভাবনা থাদক এবং িিয়ও সবতশ োদে।
পরািন িফটওয়োদর নতুন কদর সকান িতডতফদকশন করা না যাওয়ায় কিতকিতা-কিতচাতরদের সবিন োিা, সজনাদরে সেজার, েতবষ্যৎ
িহতবে ইিোতে িংিান্ত কাদজর জন্য অতিতরক্ত িিয় ব্যয় করদি হয়। েতবষ্যৎ িহতবদের িদথ্যর তহিাব এবং এর েেোংশ বণ্টদনও
িিস্যা পতরদৃষ্ট হয়। তবে োউচার িংিান্ত িথ্য এতির জন্য ১টি িাে সডদকর কাদজর উপর তনেতরশীে থাকদি হয়, েতিশীেিা আদি না।
এিিাবস্থায়, একাউতন্টং িফটওয়ার ব্যবহার করা হদে উতেতেি িিস্যাগুদো সথদক উত্তরণ িম্ভব হদব। ফদে কি িিদয় িথ্য তনর্ভতেোদব
এতি সেয়া এবং প্রতিদবেন প্রস্তুি করা িম্ভবপর হদব।

পাতা-24

ইদনাদেশন পরকার প্রোন :
ইদনাদেশন িংিান্ত তবিদয় গুরুেপূণ ত অবোন রাোয় ইদনাদেশন পরকার (২০২০-২০২১) স ািণা করা হয়। সি েদযে ২৯/০৮/২০২১
িাতরদে তবদজএিতি’র সবাড ত িোকদয ইদনাদেশন পরকার প্রোন অনুিান তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র িোপতিদে অনুতিি
হয়।
ক) তবদজএিতি’র Transport Data Management System Software এর ধারণা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়দনর
জন্য িদনানীি তনদোক্ত ৩ (তিন) জন কিতকিতাদক ইদনাদেশন পরকার প্রোন করা হয়।
১। জনাব এ,এফ,এি এহদিশামূে হক,িতচব, তবদজএিতি, ঢাকা।
২। জনাব এটিি আতিনুে ইিোি, প্রদকৌশেী (যাতন্ত্রক), তবদজএিতি, ঢাকা।
৩। জনাব েতেলুর রহিান, িহ-ব্যবস্থাপক (তহিাব), তবদজএিতি, ঢাকা।

তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র তনকট হদি ইদনাদেশন পরকার গ্রহণ।

ে) Automation of BJMC Accounting System Software এর ধারণা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়দনর জন্য
িদনাতনীি তনদোক্ত ৩ (তিন) জন কিতকিতাদক ইদনাদেশন পরকার প্রোন করা হয়।
১। জনাব সিািঃ আব্দুে িাদেক, িহাব্যস্থাপক (তহিাব ওও অথ)ত , তবদজএিতি, ঢাকা।
২। জনাব নতন্দিা িরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (তহিাব), তবদজএিতি, ঢাকা।
৩। জনাব কাজী িাহিাব উদ্দীন, িহ-ব্যবস্থাপক (তপএফ), তবদজএিতি, ঢাকা।

তবদজএিতি’র সচয়ারম্যান িদহােদয়র তনকট হদি ইদনাদেশন পরকার গ্রহণ।
পাতা-25

ই-েেন্যতান্স বাস্তবায়ন অগ্রেতি :
 তবদজএিতি প্রধান কায তােয় ও তনয়ন্ত্রণাধীন তিেিমূদহর িকে কায তিি কতম্পউটারাইজড করার উদদ্যাে সনয়া হদয়দে।
 প্রধান কায তােয়িহ প্রতিটি তিেদক ইন্টারদনট এর আওিায় আনা হদয়দে। বিতিাদন প্রদয়াজনীয় িথ্যাতে ই-সিইদের িাযমেদি
আোন-প্রোন করা হয়।
 িংস্থার প্রধান কায তােদয় ই-ফাইতেং কায তিি চালু করা হদয়দে।
 ই-তজতপ কায তিি চালু করা হদয়দে।
 প্রধান কায তােদয়র কিতকিতা-কিতচারীদের সবিনিহ তহিাব তবোদের যাবিীয় কাজ িফ্টওয়োদরর িাযমেদি করা হদে।
 তিেিমূদহ কিতকিতা-কিতচারীদের সবিন, সবানাি, তপএফ, িংিান্ত কায তিি িফ্টওয়োদরর িাযমেদি করা হদে।
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােদয়র িকে তবোদের িদযমে LAN িংদযাে রদয়দে।
 www.bjmc.gov.bd নাদি ওদয়বিাইটটি তনয়তিি হােনাোে করা হদে।
 তনরাপত্তা সজারোর করার স্বাদথ ত প্রধান কায তােয় ও তিেিমূহদক CCTV এর আওিায় আনা হদয়দে।
 তনরাপত্তা সজারোর করার স্বাদথ ত প্রধান কায তােদয় Archway Metal Detector Gate স্থাপন করা হদয়দে।
 িংস্থার কায তিদি অতধক স্বেিা আনয়দন তনদয়াে, সটন্ডার ও অন্যান্য তবজ্ঞতপ্তিমূহ বেতনক পতেকার পাশাপাতশ তনয়তিিোদব
তবদজএিতি’র ওদয়বিাইদট প্রকাতশি হদে।
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয়, আঞ্চতল অত ি ও তমলিমূনহ বাদয়াদিতিক হাতজরা পধতি চালু করা হদয়দে।
 ই-ছুটি ব্যিস্থোিেো িফ্টওয়োর চোলু রো হনেনে।
 স্থোেীে কক্রিো িোতল োভুি রণ িংিান্ত িফ্টওয়োর চোলু রো হনেনে।
 “সস্টার ইনদেন্টতর ম্যাদনজদিন্ট” িফ্টওয়োর চোলু রো হনেনে।
 তবদজএিতি’র Transport Data Management System Software চোলু রো হনেনে।
এিতডতজর েযেিাো অজতন অগ্রেতি :
বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােয় ৭টি েযে তনদয় কাজ করদে। েযেিমূহ হদে-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। িহদযােী/দকা-তেড িন্ত্রণােয়
তহদিদব এিব েযে অজতদ ন বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােদয়র িাদথ সটকিই উন্নয়ন অেীষ্ট (এিতডতজ) অজতদ ন তবদজএিতি কর্ত তক
তনদনে াক্ত কায তিি গ্রহণ করা হদয়দে :
 বাংোদেদশর িািতগ্রক উন্নতির কারদন তননে  িযমেি আদয়র সেশ এর িাতেকা হদি িযমেি আদয়র সেশ এর কািাদর শাতিে
হদয়দে। তননে  িযমেি আদয়র সেশ (LDC) তহিাদব পণ্য রপ্তাতনর সযদে সয িকে শুল্কমুক্ত সুতবধা সোে করি সি িকে সুতবধা
সথদক বতঞ্চি হদব। এদযদে রপ্তাতন োদি তবতিি না হয় সি কারদণ সিতডশনাে পাটপদণ্যর পতরবদিত অতধক পতরিাণ বহুমুেী
পাটপণ্য উৎপােন ও রপ্তাতন করদি হদব। কারণ ইউদরাপ ও আদিতরকািহ তবতেন্ন সেদশ প্রায় ১২২টি বহুমুেী পাটপদণ্যর প্রচুর
চাতহো রদয়দে। এর িাযমেদি রপ্তাতন শুল্ক রতহি করা হদেও পাটপদণ্যর রপ্তাতন আয় বৃতধ করা িম্ভব। এ কারদণ িরকার
িািতয়কোদব উৎপাোন বন্ধ কদর এবং েীজ পধতির িাযমেদি পাটপণ্য ও বহুমুেী পণ্য উৎপােন পতরকল্পনা রদয়দে।
 তবদজএিতি ব্যবস্থাপনা িংিান্ত তবিদয় ২০২০-২১ অথবত েদরর জুোই হদি জুন ২০২১ পয ন্তত ১১৫২ জন
ত িতা /কি চত ারীদক তবদজএিতি’র তনজস্ব প্রতশযণ সকদন্দ্র প্রতশযণ প্রোন করা হদয়দে। তবিয়তেতত্তক প্রতশযকদের
কি ক
েযিা অজতদ ন এনএিতডএ এর িাদথ কায তিি গ্রহণ করা হদয়দে।
 তবদজএিতি’র বিতিান তনয়িনীতি সজন্ডার িিিাতেতত্তক। সবিন ও অনান্য সুদযাে সুতবধার সযদে িতহোদের তবোজন
ত িতা /কি চত ারীরাও তবদজএিতি’র প্রধান কায াত েয় এবং তিেগুদোদি গুরুেপূণ ত তিধান্ত গ্রহদণ
করা হয় না। িতহো কি ক
ত িতা /কি চত ারী সকান ধরদণর সযৌন
িিান ভূতিকা রাদে। তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং তিেগুদোদি িতহো কি ক
হয়রাতনর তশকার হদয়দে এিন সকান িথ্য সনই। তবদজএিতি’র সজন্ডার সরিপনতিে ম্যাদনজদিন্ট কর্ত তক িতহো
ত িতা /কি চত ারীদের সুতবধাদথ ত সড-সকয়ার সিন্টার স্থাপন করা হদয়দে।
কি ক
 তবদজএিতি’র প্রতিটি েবদন তনরাপে ও তবশুধ পাতনর ব্যবস্থা করা আদে। তবদজএিতি’র তিেিমূদহ সকান ডাইং
কায তিি না থাকায় অপতরদশাতধি পাতন তনকাশন করা হয় না।
 তবদজএিতি’র প্রধান কায তােয় এবং িকে তিদে িতহোদের জন্য আোো সশৌচাোদরর ব্যবস্থা করা হদয়দে।

স্বাযতরি/

স্বাযতরি/

সিাহােে তেয়াকি আেী

োতেব আহদিে

উপ-ব্যবস্থাপক (এিআইএি)
তবদজএিতি, ঢাকা।

উপ-িহাব্যবস্থাপক (এিআইএি)
তবদজএিতি, ঢাকা।
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