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                          (২০১৭-১৮) 

 

১                                                                   এ প্র রেয  ভাধ্যরভ 

কফকবন্ন িনুারত াট এফিং তুরায িংকভশ্ররে  াড় উৎাদন  যা রফ। প্র েটি ভাননীয় কয েনা ভন্ত্রী  র্ত ৃ 

িনুরভাকদত রয়রে। প্র েটিয প্রাক্ককরত ব্যয় ৫১৮৮৫.৩৭ রক্ষ টা া।মা কজওকফ ির্াৃয়রন ফাস্তফায়ন  যা রফ। 

ফতভৃারন বফয াযী ফস্ত্র কভরমূ ৬০০ ব াটি টা ায  াড়/কজন্স িঅভদানী  রয র্ার । প্র েটি ফাস্তফাকয়ত 

রর কফপুর কযভাে বফরদক  মূদ্রা াশ্রয় রফ।  

 

২                                      ২২                                      

          ২৮০০ ০০                                         MOU                    

                                                                              

                                             ’                                  

                                                

 

৩                                     -  ০৩        ০৩                    কযভ জুট কভর 

কর: ও বদৌরত পুয জুট কভর কর: এফিং ব এপকড কভরর প্র েটি ৩৩৬০.৯৪ রক্ষ টা া প্রাক্ককরত ব্যরয় কজওকফ 

ির্াৃয়রন  যায প্রস্তাফ  যা য়। প্র েটি ভাননীয় কয েনা ভন্ত্রী  র্ত ৃ ২৮/৬/২০১৮        িনুরভাকদত 

রয়রে। প্র েটিয ভাধ্যরভ বপল্ট   িন্যান্য ফহুমুখী াটজাত ণ্য উৎাদন  যা রফ। বদর এফিং কফরদর এ 

ভস্ত রণ্যয িরন  চাকদা যরয়রে।  
   

৪                                      ৩                                         

                                ১৭৩৮৯ ০২         প্রাক্ককরত ব্যয় ম্বকরত প্র ে প্রস্তাফটি 

২৬/০৬/১৮ তাকযরখ িনুকিত এ রন  বায় িনুরভাকদত রয়রে।                              

                                                                        

  

৫                                                     প্র েটিয প্রাক্ককরত ব্যয় ১৮৩০২.২৪ রক্ষ 

টা া। প্র েটি কজওকফ ও কনজস্ব ির্াৃয়রন ফাস্তফায়ন   যা রফ। খুফ ীঘযিআ প্র েটি িনুরভাদরনয জন্য এ রন  

এয উস্থান  যা রফ ভরভ ৃিঅা  যা মারে। প্র েটিয ভাধ্যরভ ফহুমুখী াটজাত ণ্য উৎাদন  যা রফ। 
 

৬                                                            -                     

কফরজএভক’য িঅওতাধীন াট ক্রয় ব ন্দ্র মূ  এএভএ কবকি  াট ক্রয় কফক্রয়  যায ব্যফস্থা  প্র রেয 

ভাধ্যরভ যাকয াট চালীরদয  াে বর্র  াট ক্রয়  যা রে। প্রধানভন্ত্রীয  ামাৃররয়য এটুিঅিআ  ভসৃূচীয  াকযগযী 

ও িঅকর্ ৃ ায়তায় প্র েটি ফাস্তফায়ন  যা য়।এয ব্যফারযয ভাধ্যরভ কৃল গে প্ররয়াজনীয় তথ্য ারে এফিং 

যাকয ও ঠি  মূরে াটক্রয়  ভ ৃতাৃয কন ট াট কফক্রয়  যরত াযরেন। 
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                                                                                                                   -  

 

Public-Private Partn r h p                    ২০১৭-১৮) 

 

১                                                                                       

                                                                                       

                      ২৪                          

 

২          ’                      -                                                         

     প্র েটি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রোররয়য কনরদৃনা বভাতারফ  ককক গািআড রািআন িনুারয কফরজএভক  র্ত ৃ 

Project Delivery Team গঠন  যা য়। ককক রত ির্ ৃায়তায় PPTAF Application 

Form পূযে পূফ ৃ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রোররয় বপ্রযে  যা রয়রে।                                  

               

 

           -  

        -                         ২০১৭-১৮) 

 

১                                                                                        

                                          ১                                       

                                                                            

                                                                                       

                                                                                       

         খুফ ীঘ্রিআ িআিংোরেয কফখ্যাত ব াম্পানী Futamura এয ারর্ NDA এফিং MOU 

স্বাক্ষকযত রফ। এ প্র েটিয ভাধ্যরভ ফৎরয ত ব াটি টা া িঅরয়য সুরমাগ সৃকি রফ। 

  

২                                     কফরজএভক’য  কযভ জুট কভরর প্র েটি ফাস্তফায়ন  যা রে। 

এটি কনজস্ব ির্াৃয়রন ফাস্তফায়ন  যা রে, এরত প্রর্ভ ধার প্রায় ৭৩৬.০০ রক্ষ টা া ব্যয় রফ। বফন কনভাৃরেয 

ািআকরিং ও বফিআরভন্ট স্লাফ এয  াজ বল রয়রে। য াযী বফয াযী াট র, ফস্ত্র র  িন্যান্য প্রকতিারনয 

 ভ ৃতাৃ,  ভচৃাযীয চাকদায কবকিরত উন্নত ভারনয প্রকক্ষে প্রদারনয সুরমাগ সৃকি রফ। 

৩                                                        প্র েটি কফরজএভক’য কনজস্ব ির্াৃয়রন 

ফাস্তফায়ন  যা রে। প্রাক্ককরত ব্যয় ৩০৩.৪৫ রক্ষ টা া। ভাননীয় প্রকতভন্ত্রী ভরাদয় গত ১৯/০১/১৮ তাকযরখ 

জাভারপুয (কযলাফাড়ী) বত পযাক্টযী শুব উরবাধন  রযন। প্র েটিয Pilot Project জাভনৃীয প্রকতিান 

Interlope UG                          ভাকন গরেয বরমুফাকড়রত উৎাকদত      াট াতা (২ টন 

ফা তরতাকধ ) Interlope UG  র্ত ৃ ক্রয়  যা রফ ভরভ ৃচুকি  যা রয়রে। াট াতায গুনাগুন এফিং কফকবন্ন 

Variety ম্পর  ৃ Interlope UG ারর্ বদ কফরদরয োরফ গরফলো িব্যাত যরয়রে। মূর প্র েটি 

জাভারপুরযয কযলা ফাড়ীরত ফাস্তফায়ন  যা রে। খুফ ীঘ্রিআ ফাকেকজয  কবকিরত উৎাদরনয কয েনা যরয়রে। 
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৪                                   প্র েটি ২০.০০ ব াটি টা া ব্যরয় কফরজএভক’য কনজস্ব ির্াৃয়রন 

ফাস্তফায়রনয উরযাগ বনয়া রয়রে। প্রকত ফৎয কফরজএভক’য ২২ টি াট রর প্রায় ১৮/১৯ ব াটি টা ায 

Bailing Hoops  িঅভদাকন  যরত য়। এ িআউকনট স্থাকত রর কফরজএভক’য কভরমূরয জন্য  

Bailing Hoops  িঅভদাকন  যরত রফ না।   

৫                                                                                    

                                                                      ০১  Roving 

Frame                  ৮০                                                          

                                           
 
৬                                      প্র েটি ১২৭১.৯৪ রক্ষ টা া প্রাক্ককরত ব্যরয় কফরজএভক’য কনজস্ব 

ির্াৃয়রন  কযভ জুট কভরর ফাস্তফায়রনয মা প্রকক্রয়াধীন যরয়রে। ফতভৃারন ২০১৭-১৮ ির্ ৃ ফৎরয ৫,৩১,৯৯,০৯৪ 

টা ায ১১,৫১,৪৯,৫৮৯ টি কন ও ৬,৯৪৮ টি বেব ক্রয়  যা য়। প্র েটি ফাস্তফাকয়ত রর উি কযভান ির্ ৃব্যয় 

 যরত রফ না। 

৭                                 িঅকভন জুট কভর করিঃ ও কক্ররন্ট জুট কভর করিঃ এ কপ্রকভয়ায 

োকভরনন প্লান্ট স্থান  যা রয়রে এফিং ফাকেকজয বারফ উৎাদন  াম'ক্রভ শুরু রয়রে। ফািংরারদ জুট 
কভর করিঃ এ িঅযও ১টি কপ্রকভয়ায োকভরনন প্লান্ট স্থান  যা রফ। 

 

৮  Enterprise Resource Planning (ERP): কফরজএভক’য ভানফম্পদ ব্যফস্থানা, াটক্রয়, 

াটণ্য কফক্রয়                     শ্রকভ  উকস্থকত ও ভজুযী, ওবাযটািআভ প্রদান, কফযভান ে  িআতযাকদ এ টি 

পট্ওয়যারযয ভাধ্যরভ কডকজট্যারািআজড  যায ররক্ষয কফরজএভক’য িঅওতাধীন  র কভররয          ামকৃ্রভর  

ভন্বয়  রয ১৬টি ভকডউর বতকয  যা রয়রে। প্র েটি দ্রুত ফাস্তফায়রনয  াজ চরভান। 

৯                                                                             

                               কজওকফ ির্াৃয়রন ১২৯৮৪২.৬৮ রক্ষ টা া ব্যরয় প্র েটিয কডকক’য 

খড়া প্রেয়ন  যা রয়রে। VISIONHUNTERS LIMITED OY, FINLAND এয ারর্ প্র েটি 

কফস্তাকযত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা  যায জন্য ০৭/০২/২০১৮ তাকযরখ চুকিত্র ম্পাকদত রয়রে।               

                   ১০০০ ০০      বফরদক  মূদ্রা াশ্রয় রফ। 

 

১০          -                      িআরতাভরধ্য কফরজএভকয প্রধান  ামাৃররয়য কাফ কফবাগ ও  নপারযন্স 

 ক্ষ িংস্কারযয  াজ বল রয়রে। কফেন িন্যান্য কফবাগ িংস্কারযয  াজ শুরু  যা রয়রে। 

                         

  

Enterprise Resource Planning-         -                                 

                                              ERP’                -                

                                                               Digital 

Management                                                                 
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       -                                                                        

  -       -                        -                                      

 

                  -         -                                         িঅঞ্চকর  িকপ ও ২৫ 

টি কভরমূর            াকজযা ব্যফস্থা চালু  যায দরক্ষ গ্রে  যা রয়রে। শ্রকভ ,  ভচৃাযী, 

 ভ ৃতাৃরদয াকজযা কনকিত  রয িঅকর্ ৃ কৃেতা াধন  যা এফিং উৎাদন তর্া াকফ ৃ দক্ষতা বৃকি ও 

শৃঙ্খরা িঅনয়রনয জন্য এ ব্যফস্থা গ্রে  যা রয়রে। 

 

                                                                                     

                               

 

                 -                                                       

                                -                              

 

                      

 

                                                   , ২০১৭                        

                                                                                        

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

              

 

     

   

       

            

   -           

(       ) 

১  ২০১৭-১৮ (৪৬৬২২ ০৯) 

২  ২০১৬-১৭ (৪৮১৫০ ৮৮  

৩  ২০১৫-১৬  ৬৫৬৮১ ২০  

৪  ২০১৪-১৫  ৭২৯০১ ৬১  

৫  ২০১৩-১৪  ৫১৩০৮ ৬০  

৬  ২০১২-১৩  ৩৯৬৯৭ ১২  

৭  ২০১১-১২  ৭৮৩৫ ১৮  

৮  ২০১০-১১ ১৭৫৩ ৮৪ 

৯  ২০০৯-১০  ২৭৫২৩ ০৭  

১০  ২০০৮-০৯  ৩০৯৫৫ ০৪  
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                                       -২০১০         

২০১০                                            -২০১০                   -     

                                                           -                          

          

 

            

২০০৯-১৮          ১১২০                ১২৩১                 ২৩৫১                        

                       -                                                              
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