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১. টভূর্ভ 

 

 াদ্দটয েফা ধনেন্ত্রণ এফং াদ্দটয বফদ্দদধ  ফাধণজয তদাযধ য জন্য ১৯৫৩ াদ্দর তৎ ারীন ক ন্দ্রীে য াদ্দযয ধীদ্দন প্রথদ্দভ জুট কফাড য 

গঠিত ে। স্বাধীনতায য ১৯৭৩ াদ্দরয এধপ্রর ভাদ্দ জুট কফাড য ধফলুপ্ত  দ্দয থ য ভন্ত্রণারদ্দেয ধীদ্দন াট ধফবাগ সৃধি  যা ে। ১৯৭৬ াদ্দর স্বতন্ত্র 

াট ভন্ত্রণারে সৃধি ে। উায ধীদ্দন ংমৄক্ত দপ্তয ধদ্দদ্দফ াট ধযদপ্তয সৃধি  যা ে। যফতীদ্দত  াঁচাাট  াটজাত দ্দণ্যয ভান ধনেন্ত্রণ দ্দল্প 

ধফশ্ব োংদ্দ য সুাধযদ্দয অদ্দরাদ্দ  ১৯৭৮ াদ্দর াটণ্য ধযদ যন ধযদপ্তয নাদ্দভ য এ টি ধযদপ্তয সৃধি  যা ে। ১৯৯২ াদ্দর াট 

ভন্ত্রণারদ্দেয ধীনস্থ াদ্দফ  ‘াট ধযদপ্তয’ এফং ‘াট  াটণ্য ধযদ যন ধযদপ্তয’ এ ীভূত  দ্দয াট ধধদপ্তয গঠিত ে। াদ্দফ   ধযদপ্তয 

দুটিয  কভাট জনফদ্দরয ংখ্যা ধছর ৭৯৩ জন। নফগঠিত াট ধধদপ্তদ্দযয জনফর ধনধ যাযণ  যা ে ৪৯৪ জন । ভাপ্ত উন্নেন প্র দ্দল্পয ১২০ ংখ্য  

জনফর াট ধধদপ্তদ্দযয যাজস্বখাদ্দত স্থানান্তধযত োে ফতযভাদ্দন নুদ্দভাধদত জনফদ্দরয ংখ্যা ৬০৪ জন। 

  

২. র্বন ও র্ভন 

 

২.১ ধবন :   প্রধতদ্দমাধগতা িভ কট আ াটখাত প্রধতষ্ঠা।  
২.২ ধভন :  াটচালী, াটকর ও ব্যফায়ীবদযবক ায়তা প্রদাকনয ভাধ্যদ্দভ াট  াটজাত বেয ব্যফায  েফা ম্প্রাযণ । 

২.৩ ক ৌরগত উদ্দেশ্যমূ : 

□   াট ও াটজাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্দ্ধ; 

□   অআন ও র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ যজাযদাযকযণ; 

□   াট ও াটজাত বন্যয ব্যফায় বমাগীতা প্রদান; 

□   ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

□  াটখাবত র্ফর্নবয়াবগ সুবমাগ ম্প্রাযণ ।  

 

 

৩. জনফর  ও অঞ্চর্রক র্প র্ফন্যা 

৩.১ যাজস্বখাবত নুবভার্দত জনফর : 

 

যগ্রড নুবভার্দত 

দ 

কভ িযত শুন্য 

১-৯ ৭৩ ৬০ ১৩ 

১০ ৫১ ৩৫ ১৬ 

১১-১৬ ৪০৮ ১২৭ ২৮১ 

১৭-২০ ৭২ ২২ ৫০ 

যভাট ৬০৪ ২৪৪ ৩৬০ 

 

          

                                                                                                     যরখর্চত্রঃ ৩.১ 

 

 

 

৩.২ অঞ্চধর /ভাঠ ম যাদ্দেয ধপ ধফন্যাঃ 

ক্র:নং কাম িারবয়য নাভ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ংখ্যা 

০১. অঞ্চর্রক কাম িারয় কাযী র্যচারক (াট) ১০ টি 

০২. াটে যীক্ষাগায কাযী র্যচারক (যীক্ষণ) ০৩ টি 

০৩. াটে র্যদ িন যজান কাম িারয় কাযী র্যচারক (র্যদ িন) ০৫ টি 

০৪. মুখ্য র্যদ িবকয কাম িারয় মুখ্য র্যদ িক ৪২ টি 

০৫. র্যদ িবকয কাম িারয় র্যদ িক ৭৯ টি 

 

র্ফ:দ্র: এছাড়া ভাঠ ম িাবয় ৪২ টি াট উন্নয়ন কভ িকতিায দ যবয়বছ মা াট র্ধদপ্তবযয উন্নয়ন প্রকে যথবক িায়ী যাজস্বখাবত িানান্তর্যত দ। 

এআ দমূ াংগঠর্নক কাঠাবভাভুিকযণ  ও কাম িারয় নুবভাদন প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
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৪. ধধদপ্তদ্দযয দাধেত্ব   াম যাফরীয ংধিপ্ত ধফফযণ 

 াট অআন, ২০১৭ এফং র্দ জুট (রাআবর্ন্সং এন্ড এনবপা িবভন্ট) রুর, ১৯৬৪ প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 বে াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন, ২০১০ এফং বে াটজাত যভাড়বকয  ফাধ্যতামূরক ব্যফায র্ফর্ধভারা, 

২০১৩ প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 াট ও াটজাত ে ব্যফাবয় র্ফর্বন্ন প্রকায রাআবন্স প্রদান; 

 াটখাবতয উন্নয়বন কর প্রকায অআন, র্ফর্ধ ও নীর্তভারা প্রণয়বন যকাযবক ায়তা প্রদান; 

 াট অফার্দ জর্ভয র্যভাণ, াট উৎাদবনয পূফ িাবা ও পূফ িফতী ফছবযয তুরনামূরক  র্যংখ্যান ংগ্র, ংকরন, যফযা 

ও ংযক্ষণ; 

 যপ্তার্নবমাগ্য াটজাত বেয ফাধ্যতামূরক ভান র্যদ িন , যীক্ষণ ও ভানম্পন্ন ে উৎাদবন াটকরমূবক ায়তা 

প্রদান; 

 যপ্তার্নকাযক ও াটকর াট ও াটজাত ে ব্যফার্য়বদয কভ িকান্ড ম িবফক্ষণ , ফাজায র্যর্ির্ত ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র ও 

যকাযবক ফর্তকযণ; 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়বন কভ িকতি/কভ িচাযীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

 প্রকবেয অওতায় উচ্চ পরনীর জাবতয াট ও াটফীজ উৎাদন ও ম্প্রাযণ , াট চার্লবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদান ও 

উদু্বদ্ধকযণ;  এফং 

 াট অআন, ২০১৭ এয খড়া র্ফর্ধভারা প্রণয়ন। 

 

৫. প্রর্ক্ষণ 

 

৫.১ াট র্ধদপ্তবযয ২০১৯-২০  থ ি ফছবযয র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ : 

কিাটাগর্য প্রর্ক্ষবণয ংখ্যা কভ িকতিা কভ িচাযী যভাট 

বিন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ৪ টি ০৭ - ০৭ জন 

আন াউজ প্রর্ক্ষণ ৯টি  ২০১ ১২৬ ৩২৭ জন 

র্ফবদ প্রর্ক্ষণ - - - - 

     উদু্বদ্ধকযণ বা ১৮৩ টি প্রর্ত বায় ১৫ ন্যিণতভ জন ২৭৪৫ জন 

ওয়াকি/যর্ভনায ২০ টি প্রর্ত ওয়াকি/যর্ভনাবয ৫০ জন ১০০০ জন 

াট চালী প্রর্ক্ষণ ৪৬ টি যজরায ২৩০ টি উবজরায় ৩১,০১৪ জন 

 

           

 

র্চত্রঃ১- আনাউ প্রর্ক্ষবণয উবদ্বাধন কযবছন াট র্ধদপ্তবযয ভার্যচারক 

ওদাগয মুস্তার্পজুয যভান (র্তর্যি র্চফ) (২১.১১.২০১৯র্রঃ) 

র্চত্রঃ২- াট র্ধদপ্তবযয বাকবক্ষ প্রর্ক্ষণযত কভ িকতিাবৃন্দ (২১.১১.২০১৯র্রঃ)                 
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র্চত্রঃ৩-র্যাজগবেয উোাড়ায় াটচালী প্রর্ক্ষবণ উর্িত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য 

যুগ্মর্চফ জনাফ খ.ভ যর্পকুর আরাভ  (২৬.১০.২০১৯র্রঃ) 

র্চত্রঃ৪-যাজাী যজরায ফা উবজরায় াটচালী প্রর্ক্ষণ (১৯.০৩.২০২০র্রঃ) 

 

৬. গত ০৫ (াঁচ) ফছদ্দযয গৃীত  াম যক্রভ  জযন 

 

৬.১ াটজাত দ্রদ্দেয ভান ধযদ যন  াম যক্রভ: 

থ য ফছয ধভর 

ধযদ যন 

ংখ্যা 

ধযদ যদ্দনয পরাপর 

য াধয ধভর কফয াধয ধভর 

স্বাবাধফ  ধনম্নভান স্বাবাধফ  ধনম্নভান 

২০১৫-১৬ ৫০০ ৫০৮ ১৩ ৭৫৮ ১১ 

২০১৬-১৭ ৪৬২ ৪৭৭ ০৫ ৬৮৪ ০১ 

২০১৭-১৮ ৫২৭ ৪৪৭ ০৬ ৭৭৯ ০৬ 

২০১৮-১৯ ৫৬২ ৪৪৫ ০২ ৭৯২ ০২ 

২০১৯-২০ ৪১৪ ২৮৮ ০৯ ৫৩৮ ০৪ 

 

৬.২ াটজাত দ্রদ্দেয ভান যীিণ  াম যক্রভ : 

 থ য ফছয  প্রাপ্ত নমুনায 

ংখ্যা 

যীধিত 

নমুনায ংখ্যা 

পরাপর 

স্বাবাধফ  ধনম্নভান 

২০১৫-১৬ ৪২৯৮ ৪৩১০ ৪২৯৮ ১২ 

২০১৬-১৭ ২৬৪৪ ২৬৪৫ ২৬৪৪ ০১ 

২০১৭-১৮ ২০৭১ ২০৭১ ২০৬০ ১১ 

২০১৮-১৯ ১৬৫৭ ১৬৫৭ ১৬৫৪ ০৩ 

২০১৯-২০ ১৫২৪ ১৫২৪ ১৫১৯ ০৫ 

 

৬.৩ ম্পাধদত  াম যক্রদ্দভয অতাে গৃীত তথ্য  ধযংখ্যান :  

৬.৩.১  াঁচা াট  াটজাত ণ্য : 

 )   াঁচাাট উৎাদনঃ  
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৮৭.৬৪ 

রি কফর 

৮৮.৯৯ 

রি কফর 

৯৩.১০ 

রি কফর 

৭৩.১৫  

রি কফর 

৮৪.৫৫  

রি কফর 

 

খ)   াঁচাাট যপ্তানীঃ 

 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
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১১.৩৭ 

রি কফর 

১২.১৮ 

রি কফর 

১২.৯৭ 

রি কফর 

০৮.২৫  

রি কফর 

 ০৮.৫৮ 

রি কফর 

 
৬.৩.২   াঁচা াট দ্দত যপ্তানী অে :  
 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১১৭৪.৮৫ 

ক াটি টা া 

১১৮৭.৫৩ 

ক াটি টা া 

১২২৫.৫৫ 

ক াটি টা া 

৮৫৯.০৫ 

যকাটি টাকা 

৮৫৩.৪১ 

যকাটি টাকা 
 

করখ ধচত্রঃ   াঁচা াট দ্দত যপ্তানী অে 

 )  াটজাত দ্রে উৎাদন : 
 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৯.৬৩ 

রি কভ: টন 

৯.৮৩ 

রি কভ: টন 

১০.২৯ 

রি কভ: টন 

৯.৩৮ 

রক্ষ যভ: টন 

৪.৮৯ 

রক্ষ যভ: টন 

 

খ)  াটজাত দ্রে যপ্তাধনঃ  
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৮.২৫ 

রি কভ: টন 

৮.০৪ 

রি কভ: টন 

৮.২৭ 

রি কভ: টন 

৭.৩০  

রক্ষ যভ: টন 

 ৩.৫৮ 

রক্ষ যভ: টন 

 

গ)   াটজাত দ্রে দ্দত যপ্তাধন অে :  
 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৬২৪০.০০ 

ক াটি টা া 

৬৪৩০.৬০ 

ক াটি টা া 

৬৮০১.৫৭ 

ক াটি টা া 

৫২২০.৮৫ 

যকাটি টাকা 

৩০৫১.৩৭ 

যকাটি টাকা 

 
উৎঃ ধায  ধভরাযদ্দদয ধন ট দ্দত প্রাপ্ত তদ্দথ্যয ধবধিদ্দত। 

 
৬.৩.৩  দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন - ২০১০ ফাস্তফােন ংক্রান্ত : 

 

থ ি ফছয 

 

র্যচার্রত যভাফাআর 

যকাবট িয ংখ্যা 

অবযার্ত জর্যভানা াবটয ব্যাবগয 

ব্যফায 

২০১৮-১৯ ৮৯৭ ৬৫.৩১ রক্ষ টাকা ৩৩ যকাটি 

২০১৯-২০ ১৩২৮ ৯২.০১ রক্ষ টাকা ৩৩.৫০ যকাটি 
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র্চত্রঃ৫- যাজাীয যগাদাগাড়ীবত “বে াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায 

অআন-২০১০” ফাস্তফায়বন র্যচার্রত  ভ্রাম্যভান অদারত (১০.১২.২০১৯ র্র:) 

র্চত্রঃ৬- ফর্যার দবয “বে াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন-

২০১০” ফাস্তফায়বন র্যচার্রত  ভ্রাম্যভান অদারত (০৭.০৮.২০১৯ র্র:) 

 

৬.৪ রাআযন্স ংক্রান্ত:  

 

 ) ভাঠ ম যােঃ 
 

ধফফযণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নতুন আসুয (ংখ্যা) ৭০২৬ ৭২৪৭ ৫৪৬৮ ৩৪৪৬ টি ৪১৬৪ টি 

নফােন (ংখ্যা) ৯০৬৩ ৯৯৩৬ ১০১৫২ ৯০১৪ টি ৮৮০৪ টি 

কভাট (ংখ্যা) ১৬০৮৯ ১৭১৮৩ ১৫৬২০ ১২৪৬০ টি ১২৯৬৮ টি 

যাজস্ব অে (টা া) ১,৮৩,৪২,৫০০/- ১,৯৪,৬৯,৩৫০/- ১,৮৭,০৬,৫০০/- ১,৫৭,৪১,৯০০/- ১,৫০,৮৫,১০০/- 

 
খ) প্রধান  াম যারেঃ 
 

ধফফযণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নতুন আসুয (ংখ্যা) ৩৫ ৬৭ ৯১ ৭৪ টি ৩৫ টি 

নফােন (ংখ্যা) ৭৭৯ ৭৩২ ৭৬৩ ৭৭২ টি ৬৮২ টি 

কভাট (ংখ্যা) ৮১৪ ৭৯৯ ৮৫৪ ৮৪৬ টি ৭১৭ টি 

যাজস্ব অে (টা া) ২,৬১,৬৬,৫০০/- ২,৫৮,৪৩,০০০/- ২,৭২,১৭,৫০০/- ২,৬২,৭০,৪০০/- ৩,২৩,১৭,০০০/- 

 
৬.৫  য েতীত যাজস্ব প্রদান : 

থ ি ফছয 

  ২০১৯-২০ 

কয ব্যতীত যাজস্ব অদাবয়য রক্ষিভাত্রা (রি টা াে) ১৪৩৭.২৬ 

কয ব্যতীত যাজস্ব অদাবয়য র্যভান (রি টা াে) ৭৭৮.৩৪ 

জিবনয তকযা ায (%) ৫৪ % 

 

৬.৬ র্ডট কাম িক্রভ :  

থ ি ফছয র্ডট অর্িয র্নষ্পর্িকৃত র্ডট অর্ি র্নষ্পর্িকৃত র্ডট অর্ি 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(যকাটি টাকায়) 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(যকাটি টাকায়) 

ংখ্যা টাকায র্যভান 

(যকাটি টাকায়) 

২০১৯-২০ ১৮ ৭৬.৫৯ ০ ০ ১৮ ৭৬.৫৯ 

 

৬.৭ খাত ধবধি  ন্যান্য যাজস্ব অেঃ 

 (ং মূ রি টা াে) 

খাত মূ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

রিভাত্রা জযন রিভাত্রা জযন রিভাত্রা জযন রিভাত্রা জযন রিভাত্রা জযন 

ধযদ যন ধপ ৩৭৫.০০ ৫০৩.৩২ ৪.০০ ৫,৫৩.৩৯ ৫,৫০.০০ ৫,৪৬.১৮ ৫৪১.০১ ৫৪৬.১৪ ৭৪.১০ ২৯০.১৮ 

যীিা ধপ .৮০ ০০ ০০ ০০ .০৫ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

য াধয 

মানফান 

েফায 

০.১০ ০.০৫ .১০ .০৬ .১২ .০৭ 

০.১৭ ০.৩৫ ০.৩৫ ০.৩৫ 

াট অআদ্দন 

প্রাধপ্ত 
৫৫০.০০ ৪৪৫.০২ ৬,০০.০০ ৪,৫১.৩২ ৮,০০.০০ ৪,৫৯.২১ 

৮০০.০০ ৪২১.১৭ ০০ ০০ 

কটন্ডায  

ন্যান্য 

দধররত্র 

- - ০০ ০০ ০০ ০০ 

০০ ০০ ০০ ০০ 

ধতধযক্ত 

প্রদি অদাে 
১৪.৫০ ১১.৬৮ ১৫.০০ ১৪.৪৭ ১৪.০০ ১১.০৩ 

১৪.০০ ১১.৩১ ০০ ০০ 

ধফধফধ যাজস্ব 

প্রাধপ্ত 
৬০.০০ ৮২.৬০ ৬৫.০০ ২৫.০৮ ৬৫.০০ ১২.৪৩ 

৩০.০০ ২.৯৩ ১৩৬২.৮১ ৪৮৮.০৮ 

ফ যদ্দভাট 
১০০০.২

৩ 
১০,৪২.৬৭ ১০,৮০.১০ 

১০,৪০.৩

৬ 
১৪২৯.১৭ 

১০২৮.৯

৩ 

১৩৮৫.১

৮ 

৯৮১.৯০ ১৪৩৭.২৬ ৭৭৮.৩৪ 

ধজযত াপল্য - ১০৪.২৭ - ৯৬.৩২ - ৭২% - ৭১%  ৫৪% 
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(%) বৃধধঃ 

 

৬.৮  উবেখবমাগ্য জিন : 

 াট অআন-২০১৭ ফাস্তফায়ন; 

 ২০১৯-২০ থ ি ফছবয ৩টি াটে যীক্ষাগাবযয ভাধ্যবভ ১৫২৪ টি নমুনা যীক্ষণ; 

 ২০১৯-২০ থ ি ফছবয ৫ টি যজান কাম িারবয়য ভাধ্যবভ ৪১৪ টি াটকর র্যদ িন কবয ৮৩৯ টি বেয গুনগত ভান র্যদ িন; 

 াটখাবতয উন্নয়ন ও প্রাবযয রবক্ষি প্রর্ত ফছয ৬ ভাচ ি জাতীয় াট র্দফ ারন; 

 াটবেয বিন্তযীন ব্যফায বৃর্দ্ধয রবক্ষি  বে াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন -২০১০ ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ  ১৯ টি 

বে (ধান, চার, গভ, ভূট্টা, ায, র্চর্ন, ভর্যচ, লুদ, যেঁয়াজ, যসুন, ডার, ধর্নয়া, অলু, অটা, ভয়দা, তুল-খুদ-কুড়া, যার্ি র্পড ও র্প 

র্পড) াটজাত যভাড়ক ব্যফায বৃর্দ্ধয রবক্ষি র্নয়র্ভত  ভ্রাম্যভান অদারত র্যচারনা। উবেখ্য ম্প্রর্ত যার্ি খাদ্য ও ভৎস্য খাদ্য এয 

যক্ষবত্রও াটজাত যভাড়ক ব্যফায ফাধ্যতামূরক কযা বয়বছ; 

 প্রকবেয অওতায় র্নফ িার্চত চালীবদয ভাধ্যবভ ৩৩৭.৭৩ যভ:টন উচ্চপরনীর াটফীজ উৎাদন , চালীবদয ভবধ্য াটফীজ যফযা ও 

র্ফতযণ ৩৮৯.৬৬ যভ:টন এফং ভানম্মত যতালা াট উৎাদন ১৩.৫০ রক্ষ যফর;  

 মুর্জফ ফল ি উরবক্ষি যদবয ৪৬ টি াট উৎাদন প্রফন যজরায ২৩০ টি উবজরায়  ৩১,০১৪ জন াটচালীবক প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ 

তাবদযবক অধুর্নক দ্ধর্তয াট চাবলয করাবকৌর ম্পবকি প্রর্র্ক্ষত কযা;   

 প্রধিণ প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ  াট ধধদপ্তদ্দযয  ভ য তযা/ ভ যচাযীয দিতা বৃধধ; 

 াটজাত দ্দণ্যয গদ্দফলণায রদ্দিয “ফাংরাদ্দদ জুট গুড ধযাচ য এন্ড কেধনং আনর্িটিউট” ীল িক প্রকে র্যচারনায  উবদ্যাগ গ্রণ; 

 র্ফবাগীয় ম িাবয় াট বফন র্নভ িান ীল িক প্রকে গ্রবণয উবদ্যাগ যনয়া; 

 যকার্য কাবজয ও যফায ভান উন্নয়বনয রবক্ষি দাপ্তর্যক কভ ির্যবফবয উন্নয়ন এফং 

 কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয পূণ িাঙ্গ ডাটাবফজ ততযী। 

 

 

৭.জাতীয় যাক র্দফ, ২০১৯ উদমাবন াট র্ধদপ্তয 

 

   
 

র্চত্রঃ৭-জাতীয় যাক র্দফ ২০১৮,াট র্ধদপ্তবযয শ্রদ্ধােরী (১৫.০৮.২০১৯র্রঃ র্চত্র:৮-াট র্ধদপ্তয কর্তিক অবয়ার্জত জাতীয় যাক র্দফ ২০১৯ এয 

অবরাচনা বা ও যদায়া ভার্পবর উর্িত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় 

ভন্ত্রী জনাফ  যগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীযপ্রর্তক,এভ.র্ এফং  

র্চফ জনাফ যভাাম্মদ যফরাবয়ত যাবন (২০.০৮.২০১৯র্রঃ) 
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৮.   ৬,ভাচ ি জাতীয় াট র্দফ, ২০২০ উরবক্ষি র্ফর্বন্ন যজরায় নুর্ষ্ঠত াট ম িার্ র্র ও অবরাচনা বায র্িযর্চত্র 

     

 

র্চত্র: ৯- জাতীয় াট র্দফ ২০২০ এয যকন্দ্রীয় নুষ্ঠাবন র্পা ি ক্লাফ ঢাকায় ফিব্য 

যাখবছন াট র্ধদপ্তবযয ভার্যচারক ওদাগয মুস্তার্পজুয যভান (র্ত:র্চফ) 

(০৬.০৩.২০২০ র্র:) 

র্চত্র:১০- জাতীয় াট র্দফ ২০২০ এয াট ম িা রুীবত াট র্ধদপ্তবযয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃন্দ (০৬.০৩.২০২০ র্র:) 

 

      

 

র্চত্র: (১১-১২)কক্সফাজায যজরায় জাতীয় াট র্দফ,২০২০ উরবক্ষি অবরাচনা বা ও াটম িাা্ রী (০৬.০৩.২০২০ র্র:) 
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র্চত্র:(১৩-১৪)-টুয়াখারী যজরায় জাতীয় াট র্দফ,২০২০ উরবক্ষি অবরাচনা বা ও াটম িা ারী (০৬.০৩.২০২০ র্র:) 

 

           ৯. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০১৯-২০ ফাস্তফায়ন 

                                   

 ২০১৯-২০ থ ি ফছবয াট র্ধদপ্তবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয যকৌরগত উবেশ্যমূ : [১] অআন ও র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ 

যজাযদাযকযন; [২] ভানফম্পদ উন্নেন; [৩] াট ও াটজাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্দ্ধ ; [৪]  াট ও াটজাত বেয ব্যফাবয় ায়তা 

এফং [৫]  াট খাদ্দত ধফধনদ্দোদ্দগ সুদ্দমাগ ম্প্রাযণ; ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদ্দেয অতাধীন দপ্তয ংস্থায ২০১৯-২০ থ যফছদ্দযয ফাধল য   ভ যম্পাদন 

চুধক্ত মুল্যােদ্দনয ভধিত প্রধতদ্দফদন নুমােী াট ধধদপ্তদ্দযয ফস্থান ৪থ য এফং প্রদি নম্বয ৮১.৬১।  

 

     

 

র্চত্র:(১৫-১৬)-াট র্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয়য কাযী র্যচারকবৃন্দ এফং প্রকে র্যচারবকয াবথ ২০২০-২১ থ ি ফছবযয  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষবযয য স্তান্তয 

কযবছন  ভার্যচারক  জনাফ ওদাগয মুস্তার্পজুয যভান (র্ত: র্চফ) (২৬.০৬.২০২০ র্রঃ) 

 

 

 ১০. যটকআ উন্নয়ন রক্ষিভাত্রা (SDG) 

 

াট র্ধদপ্তবযয অওতাধীন SDG রক্ষ জিবনয জন্য ফাস্তফায়নধীন অবছ। “উন্নত প্রযুর্ির্নব িয াট ও াটফীজ উৎাদন ও  ম্প্রাযণ” ীল িক 

প্রকবেয ভাধ্যবভ ২০১৯-২০ থ িফছবয ৩১,০১৪ জন াট চালীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। প্রকেভূি াট চালীবদয কভ িদক্ষতা উন্নয়বন অগাভী 

৫ ফছবয ৭৫,০০০ জন াট চালীবক প্রর্ক্ষণ যদওয়ায রক্ষিভাত্রা ধযা বয়বছ। প্রকেটি ফাস্তফায়ন  বর যদবয অথ ি াভার্জক উন্নয়ন তযার্ন্নত বফ 

এফং SDG এয র্ফর্বন্ন সূচক জিন জ বফ।  
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১১. জাতীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়ন 

 

 াট র্ধদপ্তবযয ২০১৯-২০ থ ি ফছবযয জাতীয় শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়বনয রবক্ষি কভ ির্যকেনা প্রণয়ন , র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন , প্রধান 

কাম িারয় ও ধস্তন র্পমূব বা/যর্ভনায অবয়াজন, কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ, যফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ও ওবয়ফাআট ারনাগাদকযণ , আন্টাযবনট 

ও তথ্য প্রযুর্ি ব্যফাবয উন্নয়ন , তনর্তকতা র্ফলবয় কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ , র্ববমাগ প্রর্তকায দ্ধর্ত , র্নধ িার্যত তার্যবখয ভবধ্য র্ফর্বন্ন তথ্য , 

র্যংখ্যান ও প্রর্তবফদন ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ আতিার্দ যক্ষবত্র রক্ষিভাত্রা নুমায়ী পরতা র্জিত বয়বছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২. উন্নেন প্র ল্প ফাস্তফােন গ্রগধত 

 

াট ধধদপ্তয  র্তয  ‘‘উন্নত প্রমৄধক্তধনবযয াট  াটফীজ উৎাদন এফং ম্প্রাযণ ’’ ীল য  প্র ল্প ফাস্তফােন । 

 

১২.১  প্র দ্দল্পয ধযধচধতঃ 

 

ধদ্দযানাভ : ‘‘উন্নত প্রমৄধক্তধনবযয াট  াটফীজ উৎাদন এফং ম্প্রাযণ ’’  ীল য  প্র ল্প 

ফাস্তফােন াযী ংস্থা : াট ধধদপ্তয, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে 

প্র দ্দল্পয ভে ার : জুরাআ, ২০১৮ দ্দত ভাচ য, ২০২৩  ম যন্ত   

প্রাক্কধরত েে : ৩৭৬.৪৬ ক াটি টা া (ধজধফ) 

এরা া :  (ক) াট উৎাদন - ৪৬টি কজরায ২৩০টি উদ্দজরা                

 (খ) াটফীজ উৎাদন - ৩৬টি কজরায ১৫০টি উদ্দজরা  

 (গ) াট চন - ২৮টি কজরায ১০০টি উদ্দজরা  

প্র দ্দল্পয মূর উদ্দেশ্য  

রিযভাত্রা 

  জাতীে চাধদাপূযদ্দণয জন্য াট  াটফীজ উৎাদন, ংযিণ  প্রধক্রোজাত যণ ধফলে  উন্নত 

প্রমৄধক্তয ম্প্রাযণ  

  াট  াটফীজ উৎাদন বৃধধ যণ  

 ধযভাণগত  গুণগতভান উন্নেদ্দনয ভাধ্যদ্দভ কৃল দ্দদয অে বৃধধ  দাধযদ্রয ধফদ্দভাচন  

 াট চদ্দনয কিদ্দত্র নতুন প্রযুর্িয ব্যফায  

 উন্নত ধধত   রাদ্দ ৌর র্ফলবয় কৃলকবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান  

 ফীজ উৎাদন াযী কৃল দ্দদয ধন ট কথদ্দ  ফীজ ক্রে এফং কৃল দ্দদয ভাদ্দঝ ধফতযণ  

 উন্নত প্রমৄধক্তদ্দত াট চদ্দন ধযফনায েফায  

 াট  াটফীজ উৎাদদ্দনয জন্য ম্পূয  কদ্দচয েফস্থা যণ  

প্রকবেয জনফর  

 

:

  

 যভাট জনফর -৫৪৩ জন  

অউটবার্ িং -৪৭২ জন  

যপ্রলণ/র্তর্যি দার্য়ত্ব -৬৩ জন  

যার্য র্নবয়াগ-০৮ জন  

 

ম্ভাে ধজযত পরাপর:   প্রর্ত ফছয ফীজ উৎাদন :১৫০০ যভঃটন  

 প্রর্ত ফছয যতালা াট উৎাদন : ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩ রক্ষ যফর  

 প্রর্ত ফছয টিএরএ ফীজ ক্রয় ও র্ফতযণ : ১০০-৩০০ যভঃটন  

 ৫ ফছবয র্নফ িার্চত চালী প্রর্ক্ষণ : ৪,২০,০০০ জন  

 াট চবনয জন্য র্যফনায র্ফতযণ : ২,০০০ টি  

 র্যফনায ব্যফাবযয ভাধ্যবভ উকাযববাগী : ১,০০,০০০ জন  
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 ভাটিয উফ িযতা এফং র্যবফ ফান্ধফ চালাফাদ বৃর্দ্ধ । 

 

১২.২       প্রকে ফাস্তফায়ন  : 

১২.২.১   প্রকবেয অওতায় ৫ ফছবয উপী াটফীজ উৎাদন রক্ষিভাত্রা উপী কতালা াটফীজ উৎাদন : 

 চালী – ৭৫০০০ জন  

  জর্ভ – ১৫১৮০ যক্টয  

  র্বর্ি ফীজ র্ফতযণ – ৭৫ যভঃ টন  

  ফীজ উৎাদন – ৭৫০০ যভঃ টন  

১২.২.২   প্রকবেয অওতায় ৫ ফছবয ভানম্মত যতালা াট উৎাদন রক্ষিভাত্রা : 

 চালী – ৬,৯০,০০০ জন  

  জর্ভ – ৪,৬০,৯৩০ যক্টয  

  প্রতিার্য়ত ফীজ র্ফতযণ – ৩৪৫০ যভঃ টন  

  াট উৎাদন – ৭০.৮৬-৮২.৬৬ রক্ষ যফর  

 

 

 

 

 

১২.৩    প্র দ্দল্পয সুধফধাদ্দবাগী জনদ্দগাষ্ঠী : 

প্রকেটি যদবয াট উৎাদনকাযী ৪৬টি যজরায ২৩০টি উবজরায় ফাস্তফায়ন কযা বে। 

 

প্রকবেয প্রতিক্ষ সুর্ফধাববাগী কৃলক :  

াটফীজ উৎাদনকাযী  -    ৭৫,০০০ জন  

াট উৎাদনকাযী       - ৬,৯০,০০০ জন  

যভাট                       - ৭,৬৫,০০০ জন  

 

প্রকবেয বযাক্ষ সুর্ফধাববাগী কৃলক ও র্যফাবযয দস্য :  

াটফীজ উৎাদন     -  ৩,০০,০০০ জন  

াট উৎাদন          - ২৭,৬০,০০০ জন  

যভাট                    - ৩০,৬০,০০০ জন  

 

১২.৪ প্র দ্দল্পয উদ্দেশ্য  রিযভাত্রা : 

 জাতীে চাধদাপূযদ্দণয জন্য াট  াটফীজ উৎাদন, ংযিণ  প্রধক্রোজাত যণ ধফলে  উন্নত প্রমৄধক্তয ম্প্রাযণ এফং াট  

াটফীজ উৎাদন বৃধধ যণ এফং কৃল দ্দদয অে বৃধধ  দাধযদ্রয ধফদ্দভাচদ্দনয জন্য কৃল   র্তয  উৎাধদত ফীদ্দজয ধফক্রে  ধফতযণ 

ধনধিত যণ; 

 প্রধত ফছয ৭৫,০০০ জন কৃল  (পুরুল  ভধরা) এয ংগ্রদ্দণয ভাধ্যদ্দভ প্রাে ৩০৩৬ কক্টয জধভদ্দত ১৫০০ কভঃ টন উচ্চপরনীর 

াটফীজ উৎাদন এফং ধনম্নভাদ্দনয াটফীদ্দজয স্থদ্দর উচ্চপরনীর াটফীজ প্রধতস্থান  যা; 

 প্রধত ফছয ৬,৯০,০০০ জন কৃল  (পুরুল  ভধরা) এয ংগ্রদ্দণয ভাধ্যদ্দভ ৯২১৮৬ কক্টয জধভদ্দত ১৪.১৭২ - ১৬.৫৩৩  রি কফর 

উচ্চপরনীর কতালা াট উৎাদন  যা; 

 ধযভাণগত  গুণগতভান উন্নেদ্দনয ভাধ্যদ্দভ াধফ য বাদ্দফ াদ্দটয উৎাদন বৃধধ  যা; 

 াট চদ্দনয কিদ্দত্র  চুধযানা, খড়,  নধক্রট স্লাফ, ফাঁদ্দয খ ুঁটি আতযাধদ েফাদ্দয াট উৎাদন াযী কৃল দ্দদযদ্দ  উদু্বধ যণ এফং 

 রাগাছ, ভাটি আতযাধদ েফাদ্দয ধনরুৎাধত যণ; 

 প্র দ্দল্পয কভোদ াদ্দর উন্নত ধধত   রাদ্দ ৌর ফরম্বন  দ্দয উচ্চপরনীর াটফীজ উৎাদদ্দনয জন্য কভাট ৭৫,০০০ জন কৃল দ্দ  

এফং গুণগতভানম্পন্ন াটআঁ উৎাদন  চদ্দনয জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃল দ্দ  প্রদ্দোজনীে প্রধিণ প্রদান  যা; 

 ফীজ উৎাদন াযী কৃল দ্দদয ধন ট কথদ্দ  ম যােক্রদ্দভ কভাট  ১০০০ কভঃটন প্রতযধেত ফীজ থফা টিএরএ ফীজ ক্রে  যা এফং াট আঁ 

উৎাদন াযী কৃল দ্দদয ভাদ্দঝ তা ধফতযণ  যা; 

 অআর থফা কিদ্দতয চাধযধদদ্দ  ফজী পর উৎাদদ্দনয প্রচরদ্দনয ভাধ্যদ্দভ াটআঁ উৎাদন কভৌসুদ্দভ ২,৩০,০০০ জন কৃল  এফং 

াটফীজ উৎাদন কভৌসুদ্দভ ১৫,০০০ জন কৃলদ্দ য ফাড়ধত অদ্দেয ভাধ্যদ্দভ াট  াটফীজ উৎাদন খযচ হ্রা  যা; এফং 

 উন্নত প্রমৄধক্তদ্দত াট চদ্দনয জন্য প্রতযিবাদ্দফ কভাট ১০০০০ জন ধনফ যাধচত কৃলদ্দ য ভদ্দধ্য ধযফনায েফায প্রচরদ্দনয ভাধ্যদ্দভ াশ্বযফতী 

২,০০,০০০ জন কৃল  দ্দযািবাদ্দফ উকৃত োয ধফলেটি ধনধিত  যা । 
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প্রস্তাধফত প্র ল্প ফাস্তফাধেত দ্দর এ ধদদ্দ  কৃল গণ উকৃত দ্দফন, ন্যধদদ্দ  উন্নত প্রমৄধক্তয েফায বৃধধ ফা ম্প্রাযণ ঘটদ্দফ। বারভাদ্দনয াটফীজ 

 াদ্দটয আঁ উৎাদন বৃধধ াদ্দফ এফং তা োত থা দ্দফ অা  যা মাে।  প্র ল্পভুক্ত কৃল দ্দদয উৎাধদত ফীজ প্র দ্দল্পয ভাধ্যদ্দভ ক্রে , 

প্রধক্রোজাত যণ, প্যাদ্দ টিং এফং াটফীজ কৃল দ্দদয ভদ্দধ্য ধফতযদ্দণয েফস্থা থা াে কৃল যা তাদ্দদয উৎাধদত ফীদ্দজয ন্যায্য মূল্য াদ্দফন। 

প্র দ্দল্পয মূর রিয, উদ্দেশ্য  পরাপর ম্পধ যত ধফলোধদ য াদ্দযয ৭ভ ঞ্চভ ফাধল য  ধয ল্পনা, দাধযদ্রয ধফদ্দভাচন, স্বাস্থযগত উন্নেন, গ্রাভীন 

ভধরাদ্দদয ংগ্রণ, কৃল দ্দদয থ যননধত  উন্নেন, ধযদ্দফদ্দয বাযাম্য যিাে ভূধভ া গ্রণ আতযাধদয ধনিেতা ধফধান  যদ্দফ। মা কদদ্দ ধফদ্যভান 

স্বল্প, ভধ্য  দীঘ যদ্দভোদী ধয ল্পনা/নীধত/ ক ৌদ্দরয াদ্দথ াভঞ্জস্যপূণ য। ফতযভান য াদ্দযয প্রণীত “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায 

অআন, ২০১০”, “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায ধফধধভারা, ২০১৩” এফং “াট অআন, ২০১৭” এয প্রদ্দোগ  ফাস্তফােদ্দন প্র ল্পটি 

আধতফাচ  ভূধভ া যাখদ্দফ। প্র ল্পটি ঠি বাদ্দফ ফাস্তফাধেত দ্দর অভদানীধনবযয াটফীদ্দজয চাধদা দ্দন াংদ্দআ  দ্দভ মাদ্দফ। াটজাত দ্রে উৎাদন 

বৃধধয ভাধ্যদ্দভ  ভ যংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ সৃধি দ্দফ।   

ফতযভান য াদ্দযয কগৌযদ্দফাজ্জর ভুধভ ায থ ধযক্রভাে জাতীে থ যনীধতদ্দত াট উদ্দেখদ্দমাগ্য ফদান যাখদ্দছ। াট  াটজাত ণ্য 

যপ্তানীদ্দত বফদ্দদধ  মৃদ্রা জযণ  দ্দয জাধত অজ গধফ যত। াট চালীদ্দদয প্রতযাা পূযদ্দণয কম শুবমাত্রা শুরু দ্দেদ্দছ তা জাতীে থ যণীধতদ্দ  ক্ত ধবধিয 

উয দাঁড়  যাদ্দনায ধনভ যর ফধ:প্র া। এদ্দিদ্দত্র ভাননীে প্রধান ভন্ত্রীয ভদ্দোধচত দদ্দি এফং ানুগ্র ধনদ্দদ যনা জাধতদ্দ   দ্দযদ্দছ উদ্দদ্বধরত এফং 

স্পধিত। াদ্দটয স্বদ্দন যাজ্জ্বর বধফষ্যৎ ধফধনভ যাদ্দন সুষ্ঠু ধয ল্পনায ধবধিদ্দত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে ধনযন্তয  াজ  দ্দয মাদ্দে। উৎকৃি জধভ  নুকূর 

অফাোয  াযদ্দণ ফাংরাদ্দদ ঐধতযগতবাদ্দফ ধফদ্দশ্বয কযা ভাদ্দনয াট উৎাদন  দ্দয অদ্দছ। জাতীে থ যনীধতদ্দত াট খাদ্দতয ফদান হ্রা 

কদ্দর এখন কদদ্দয কভাট বফদ্দদধ  মুদ্রা জযদ্দণয কিদ্দত্র াট খাদ্দতয ফদান গুরুত্বপূণ য।  

 

 

 

 

 

১২.৫  উবেখবমাগ্য ফাস্তফায়ন গ্রগর্তঃ 

 

 াট চালী প্রর্ক্ষণ: মুর্জফ ফল ি উরবক্ষি ৩১,০১৪ জন াটচালীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 জনফর র্নবয়াগ: যার্য এফং অউটবার্ িং দ্ধর্তবত ২৪২ জন জনফর আবতাভবধ্য র্নযয়াগ ম্পন্ন বয়বছ।  

 র্প বাড়া: প্রধান কাম িারয় এফং ভাঠ ম িাবয় ১৩০টি র্প বাড়া যনওয়া বয়বছ ফার্ক ১০০টি র্প বাড়ায কাজ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

 অফাত্র ক্রয়: প্রধান কাম িারবয়য জন্য অফাত্র , কর্ম্পউটায ও পবটাকর্ যভর্ন ক্রয় কযা বয়বছ।  এছাড়া ভাঠ ম িাবয়য র্পব 

প্রবয়াজনীয় অফাফত্র যফযা কযা বয়বছ। 

 প্রকেভুি কৃলকবদয ভাবঝ প্রতির্য়ত ও র্বর্ি াটফীজ র্ফতযণ:  

      প্রতিার্য়ত াটফীজ: ৩৮৪.৫৫৬ যভ.টন (াট উৎাদন) এফং র্বর্ি াটফীজ: ৯.৯৩৫ যভ.টন (ফীজ উৎাদন) র্ফতযণ কযা বয়বছ। 

 গার্ড় ক্রয়: ১টি ভাআবক্রাফা এফং ১টি ডাফর যকর্ফন র্কঅ ক্রয় কযা বয়বছ।  

 

১২.৬ াটচালী বাআদ্দদয জন্য জ্ঞাতে 

 

 কদদ্দ যীধিত উন্নত াটফীজ েফায  দ্দয াদ্দটয পরন  ভান ফাড়ান। কফী  দ্দয -৯৮৯৭ কতালা াটফীজ ফন  রুন ; 

 যীধিত  ধনজস্ব ফীজ ছাড়া ন্য ফীজ জধভদ্দত ফন  যদ্দফন না ; 

 প্রদ্দোজনভত যাােধন  ায   ীটনা  ভেভত জধভদ্দত প্রদ্দোগ  রুন ; 

 ভেভত াট কিদ্দতয অগাছা ধযস্কায  রুন এফং কা াভা ড় দভন  রুন ; 

 াট চাদ্দল জধভয পরন ধক্ত ফাদ্দড়,  াদ্দজআ ধধ  ধযভাদ্দণ াট চাদ্দল এধগদ্দে অসুন ; 

 াট গাদ্দছ ফুদ্দরয কুধড় অদ্দরআ াট  াটায েফস্থা  যম্নন। কভাটা  ধচ ন াট গাছ অরাদাবাদ্দফ আঁটি ফাধুন ; 

 াদ্দটয জাদ্দগ ভাটি ধদদ্দর আঁ খাযা ে।  াদ্দজআ উা ধযায  রুন। ধযস্কায াধনদ্দত াট জাগ ধদন ; 

 ছার চন ধধত (ধযফন কযটিং) এ টি স্বাস্থযম্মত াট চন েফস্থা।  াদ্দজআ কমখাদ্দন াধনয বাফ কখাদ্দন ছার চন ধধত ফরম্বন 
 রুন ; 

 াট চদ্দনয উযআ আঁদ্দয গুনাগুন ধনবযয  দ্দয।  াদ্দজআ াট এ টু কফী চাদ্দনায কচদ্দে  ভ চাদ্দনা বার ; 

 ভাটিদ্দত ফা যাস্তাে াট শু াদ্দর ভান  দ্দভ মাে।  াদ্দজআ ফাঁদ্দয অড়া ফা কযধরং এ াট শু াদ্দনায েফস্থা  রুন ; এফং 

 াদ্দটয কগ্রড কজদ্দন ধনদ্দে ঠি  মূল্য অদাে  রুন। এ োাদ্দয াট ধধদপ্তয  প্র দ্দল্পয ংধিি  ভ য তযাদ্দদয দ্দমাধগতা ধনন। 
 

 

 

১৩. উিভ চচ যা, দাচায, উদ্ভাফন (আদ্দনাদ্দবন) 

 

১৩.১  উিভ চচ যা : 

 যফা প্রতিাীবদয জন্য াট র্ধদপ্তবযয যফামূ জীকযন ; 



15 

 

 াট  াটণ্য েফায রাআদ্দন্স প্রদাদ্দনয জন্য অদ্দডট ধটিদ্দজন চাট যায প্রণেন  দ্দেফ াআদ্দট প্র া  যা দ্দেদ্দছ; 

 াদ্দটয প্রাথধভ  াটফাজাদ্দয ধবজা াট ক্রে ধফক্রে কযাধ দ্দল্প কজরা প্রাদ্দনয ােতাে ধবজা াদ্দটয কুপর ম্পদ্দ য জনদ্দচতনতা 

সৃধিয রদ্দিয াট ধধদপ্তদ্দযয ভাঠ ম যাদ্দে ো  প্রচাযণা  াম যক্রভ গ্রণ ; 

 াদ্দটয বযন্তযীন েফায বৃধধয রদ্দিয ‘‘দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন-২০১০’’ প্রদ্দোগ  ফাস্তফােদ্দন কাস্টায, 

ধরপদ্দরট ধফতযণ এফং ধত্র াে গণধফজ্ঞধপ্ত প্রচায ; 

 রাআদ্দন্স প্রতযাী েধক্ত ফা প্রধতষ্ঠাদ্দনয ধন ট দ্রুততভ ভদ্দে রাআদ্দন্স প্রদাদ্দনয জন্য য াধয ক ালাগাদ্দয ধপ জভা প্রদাদ্দনয চারানমূ 

ন-রাআদ্দন কবধযধপদ্দ ন ; 

 াট দ্দর উৎাধদত াটদ্দণ্যয গুণগত ভান ঠি  যাখায রদ্দিয াট ধধদপ্তদ্দযয ৩টি াটণ্য যীিাগাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ ধফনামূদ্দল্য নমুনা 
যীিা  দ্দয ংধিি  র্তযিদ্দ  ফধত যণ; 

 াট ধধদপ্তয এয উদ্দদ্যাদ্দগ টিভ গঠন  দ্দয য াধয ধভদ্দরয উৎাধদত ণ্যভান মাচাআ  যা ; 

 কপা ার দ্দেন্ট  ভ য তযায ভাধ্যদ্দভ তথ্য কফা ধনধিত যণ ; 

 োন স্ট াধব যদ্দয ভাধ্যদ্দভ কফা প্রতযাীগদ্দণয কফা প্রদান জী যণ  যা । 
 

১৩.২  দাচায :  

 আনাউজ প্রর্ক্ষবণ ংগ্রণকাযী কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয প্রর্ত দাচাবযয উবমার্গতা গুরুত্ব কাবয তুবর ধযা ; 

 াট র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় জ্ঞানর্বর্িক কভ ির্যবফ সৃর্িয রদ্দিয গ্রন্থাগায িান ; 

 বিাগত যফা প্রতিাীবদয জন্য র্তর্থ কক্ষ িান । 

 

 

 

১৩.৩  উদ্ভাফন (আদ্দনাদ্দবন) :  

 প্রধান কামারবয়য মু্মবখ র্ডর্জটার র্ফরবফাড ি িান। 

 য াধয প্রধতষ্ঠানমূ  র্তয  অদ্দোধজত কধভনায  প্রধিণমূদ্দ াদ্দটয োগ েফায ধফলদ্দে নুদ্দযাধ ত্র কপ্রযণ ; 

 প্রাথধভ   ভাধ্যধভ  ম যাদ্দে য াধয ফআ ধফতযদ্দণয ভে াদ্দটয োগ প্রদাদ্দনয জন্য ত্র প্রদান; 

 য াধয দপ্তয  ংস্থাে াদ্দটয াভগ্রী েফায ধফলদ্দে ত্র কদো ; 

 াট ও াটজাত বেয বিন্তযীণ ব্যফায বৃর্দ্ধ ও র্যবফ সুযক্ষায রবক্ষি জনবচতনতা বৃর্দ্ধ ও উদু্ব দ্ধকযবণয জন্য প্রাভাে র্চত্র ততযী , 

র্ফতযণ ও প্রদ িবনয ব্যফিাকযণ । 

    

১৪. ধডধজটার ফাংরাদ্দদ ধফধনভ যাদ্দণয জন্য র্ধদপ্তবযয  াম যক্রভ 

 

 “র্ডর্জটার ার্ব ি ফাস্তফায়ন যযাডম্যা-২০২১”-ীল িক প্রকবেয াবথ ংযুি ওয়া। 

 ভাঠ ম িাবয়য প্রায় কর কাম িারয় মূবয অরাদা ওবয়ফাআট ততযী। 

 ভাঠ ম িাবয়য  কর কাম িারয় মূবয র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন কবয ওবয়ফাআবট প্রকা। 

 াট ধধদপ্তদ্দযয বা ি অধুধন ােন ধবধড  নপাদ্দযন্স ংক্রান্ত মন্ত্রাধত স্থান; 

 াট র্ধদপ্তয কর্তিক াট ব্যফাবয়য র্ফর্বন্ন যশ্রর্ণয রাআববন্সয অবফদন নরাআবনয ভা ধ্যবভ গ্রণ ও প্রবর্ং এয রবক্ষি ‘ন-রাআন 

রাআবর্ন্সং’ এয পটওয়িায র্নভ িাণ আবতাভবধ্য ম্পন্ন বয়বছ এফং াট র্ধদপ্তবযয ওবয়ফ াআবট ংযুি কবয কাম িক্রভ শুরু বয়বছ; 

 াট র্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয তদর্নক ার্জযা প্রদান ফাবয়াবভর্িক দ্ধর্তবত অঙ্গুবরয ছাবয ভাধ্যবভ মথাভবয় র্পব 

অগভন ও প্রিান র্নর্িত কযা বয়বছ; 

 াট র্ধদপ্তয ন্যানার ওবয়ফ যাট িাবর যুি বয়বছ। াট র্ধদপ্তবযয ওবয়ফ ঠিকানা www.dgjute.gov.bd । াট 

র্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন র্ফলয়ার্দ ওবয়ফাআবট র্নয়র্ভত অবরাড ও ারনাগাদকযণ ব্যাত যবয়বছ ; 

 াভার্জক যমাগাবমাগ ভাধ্যভ যপবুবক াবটয ভূর্ভকা অবরাচনা , প্রচায ও প্রাবযয রবক্ষি াট র্ধদপ্তবযয দাপ্তর্যক যপবুক যজ 

(http://www.facebook.com/dgjutegov) ফাংরায় ‘াট র্ধদপ্তয,ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়’ ততর্য কযা বয়বছ ;= 

 াট র্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ডাটাবফআজ (PDS) ততর্যকযণ ম্পন্ন বয়বছ । কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয প্রবয়াজনীয় তথ্য ংগ্র ও 

ডাটা যফআবজ তথ্য অবরাড প্রর্ক্রয়াধীন ; 

 াট র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয়  ফর্যাগত র্তর্থ ও াধাযবনয প্রবফ ম িযফক্ষণ ও র্নযািা যক্ষাবথ ি র্র্ কিাবভযা িান কযা 

বয়বছ এফং াফ িক্ষর্নক ভর্নটর্যং কযা বে ; 

 যকার্য ক্রয় কাম িক্রভ আ-র্জর্ র্বিবভ ম্পন্নকযবণয রবক্ষি আর্তভবধ্য াট র্ধদপ্তয আ-র্জর্বত যযর্জবেনভূি বয়বছ । 

                                   

                

১৫.াটখাবতয ম্ভাফনা ও ীভাফদ্ধতা 

 

১৫.১ াটখাবতয ম্ভাফনা: 

http://www.dgjute.gov.bd/
http://www.facebook.com/dgjutegov
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 উচ্চপরনীর াটফীজ  উচ্চভান ম্পন্ন াট উৎাদন; 

 স্থানীে  অন্তজযাধত  চাধদায াদ্দথ ংগধত কযদ্দখ াটদ্দণ্যয ফহুমুখী যণ; 

 প্রধতদ্দমাধগতািভ াটণ্য উৎাদদ্দনয উদ্দমাধগ  দ্দয াটধদ্দল্পয াট রমূকয অধুধন ােন; 

 াট  াটদ্দণ্যয স্থানীে  অন্তজযাধত  ফাজায ম্প্রাযণ; 

 াটখাদ্দতয উন্নেদ্দন য ায  র্তয  প্রদ্দণাদনা প্রদান; 

 াটখাদ্দত কদধ ধফদ্দদধ ধফধনদ্দোগ অ ল যদ্দণয উদ্দদ্যাগ গ্রণ; 

 নতুন প্রমৄধক্ত গ্রণ  নতুন ধডজাআন উদ্ভাফদ্দন গদ্দফলণা  উন্নেন এফং      

 “বে াটজাত যভাড়বকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন,২০১০” ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ াট ও াটজাত বেয উৎাদন ও ব্যফায বৃর্দ্ধ। 

 

১৫.২ াটখাবতয ীভাফদ্ধতা: 

 যদব উচ্চ পরনীর াটফীবজয বাফ ; 

 রফণাি ভাটিবত াটচাল; 

 াটেঁচবন ার্নয স্বেতা; 

 কাঁচাাবটয উৎাদন খযচ বৃর্দ্ধ; 

 যগ্রর্ডং নুমার্য় ন্যায্য মূল্ম না াওয়া; 

 ভধ্যস্বত্ব যবাগীবদয যদৌযাত্ম; 

 গুণগত ভানম্পন্ন াটজাত ে উৎাদবন অধুর্নক যভর্নার্যবজয বাফ এফং 

 র্রর্থন/র্রবপ্রাাআর্রন এয  াবথ াটজাত বেয প্রর্তবমার্গতা। 

                                          

 

 

 

১৬. ভস্যা  চযাদ্দরঞ্জ 

 

১৬.১  ভস্যা : 

 র্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় ও ভাঠ ম িাবয়য র্নজস্ব র্প বফন যনআ ; 

 র্ধদপ্তবযয গ িাবনাগ্রাবভ ভাঠ ম িাবয় ২২ টি যজরায় যকান র্প/দ যনআ ; 

 প্রদ্দোজদ্দনয তুরনাে জনফদ্দরয স্বল্পতা এফং 

 ভাপ্ত প্রকবেয জনফর অত্মীকযণ জটিরতা । 

 

১৬.২ চযাদ্দরঞ্জ : 

 জনফদ্দরয স্বল্পতা থা া দ্দত্ব দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফােন; 

 প্রধিদ্দণয ভাধ্যদ্দভ ভদ্দোদ্দমাগী  দি জনফর বতযী;  

 নরাআদ্দন রাআদ্দন্স প্রদান াট ধধদপ্তদ্দযয কফামূ ধডধজটারাআদ্দজদ্দনয অতাে অনা; 

 কডভযা-ঢা া, চেগ্রাভ এফং খরনা াটণ্য যীিাগায ংস্কায  যা ; 

 ভাঠ ম যাদ্দেয  ভ য তযাদ্দদয দ উন্নীত যণ এফং 

 র্ফবাগীয় ম িাবয় াট র্ধদপ্তবযয র্প/দ সৃজন । 

 

১৭. ২০২০-২১ থ য ফছদ্দযয  ভ যধয ল্পনা 

 

 জনফর র্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্ধদপ্তবযয শূে দ  পূযণ কযা; 

 প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ  জনফবরয দক্ষতা বৃর্দ্ধ কযা ; 

 যফা জীকযবণয র্নর্ভি চালুকৃত নরাআন রাআবর্ন্সং ব্যাক ম্প্রাযণ কযা ; 

 তবাগ আ-নর্থ ও আ-র্জর্ চালু কযা এফং 

 ফর্ি (২২ টি) যজরায় াট র্ধদপ্তবযয র্প ও দ সৃজবনয উবদ্যাগ গ্রণ । 
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১৮. াট র্ধদপ্তবযয স্বে যভয়াদী, ভধ্য যভয়াদী ও দীঘ ি যভয়াদী কভ ির্যকেনাঃ 

          ১৮.১ স্বে যভয়াদী (১০০ র্দবনয): 

১.   ভাঠ ম যাদ্দেয  র ধপ ধযদ যন। 

২.   াট ধধদপ্তদ্দযয ধনদ্দোগ ধফধধভারা ারনাগাদ যণ। 

৩.   কদদ্দয  র কজরাে জনফর সুধফন্যস্ত যদ্দণয রদ্দিয াট ধধদপ্তদ্দযয গ যাদ্দনাগ্রাভ ংদ্দাধন। 

৪.   ফহুমুখী াটজাত দ্দণ্যয গদ্দফলণা, উদ্ভাফন, উৎাদন এফং েফায বৃধধয রদ্দিয  াম যক্রভ ধযচারনায  

      ধনধভি “ ফাংরাদ্দদ ফহুমুখী াটজাত দ্দণ্যয গদ্দফলণা  প্রধিণ আনধস্টটিউট” ীল য  উন্নেন প্রকবেয  

      ধডধধ প্রণেন।  

৫. “াট অআন,২০১৭” এফং “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন,২০১০” সুষ্ঠুবাদ্দফ  

      ফাস্তফােদ্দনয রদ্দিয কজরা ম যাদ্দে াট ধধদপ্তদ্দযয ধনজস্ব ধপ বফন স্াদ্দনয রদ্দিয  র কজরাে “৬৪  

      কজরাে াট বফন ধনভ যাণ” ীল য  উন্নেন প্র দ্দল্পয ধডধধ প্রণেন।  
৬.  াটচার্ল, াট ও াটজাত বেয ব্যফায়ী এফং াটজাত যভাড়ক ব্যফাযকাযী ংর্িি যেক যাল্ডাযবদয  

     র্নযয় ৮টি র্ফবাগীয় বয ০১টি কবয যর্ভনায/ভতর্ফর্নভয় বায অবয়াজন। 

৭.   প্রকবেয অওতায় উকাযববাগী াট উৎাদকার্য ৬ রক্ষ ৯০ াজায জন এফং াটফীজ উৎাদনকার্য ৭৫  

      াজায জন াটচার্লয তার্রকা প্রণয়ন, যডটাবফজ ততযী ও অআর্ড কাড ি প্রদান। 

৮.  প্রকবেয অওতায় ২৩০টি উবজরায ৬ রক্ষ ৯০ াজায জন াটচার্লয ভবধ্য র্ফনামূবে ৬৯০যভ:টন  

      উন্নতজাবতয উপী াটফীজ র্ফতযণ।  

১৮.২  ভধ্য যভয়াদী (১ ফছয): 

১.   “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন,২০১০” ংক্রান্ত উদ্ভুত র্যট ভাভরা ফধযবণয  

        ভাভরা র্নস্পর্িকযবণয দবক্ষ গ্রণ।  

২.    ২০টি ধডট অধি ধনষ্পধি যণ। 

৩.    যাজস্বখাত  প্র কল্পয জনফর ধনদ্দোগ ম্পন্ন যণ। 

৪.    াটফীদ্দজয অভদানী ধনবযযতা হ্রা যণ,  ভজধভদ্দত ধধ  ধযভান াট উৎাদন এফং াদ্দটয কগ্রধডং   

        াট  পঁচন আতযাধদ ম্পদ্দ য াটচাধল, াট  াটজাত দ্দণ্যয েফাধে  েফাধে প্রধতধনধধদ্দদয  

        ভিদ্দে  প্র ল্পভুক্ত  ৪৬টি কজরাে চাধল ভাদ্দফ/ভতধফধনভে বায অদ্দোজন। 

৫.   াট  াটফীজ উৎাদন এফং াট পঁচদ্দনয  রাদ্দ ৌর ম্পদ্দ য প্র দ্দল্পয অতাে ২৩০টি উদ্দজরাে  

       কভাট ৩৪ াজায ৫ত জন াট  াটফীজ উৎাদ াধয চালীদ্দ  প্রধিণ প্রদান।  

৬.  াটখাদ্দতয াধফ য  উন্নেন ধফলদ্দে  র কস্ট  কাল্ডাযদ্দদয ধনদ্দে ঢা াে এ টি জাতীে কধভনায এয  

       অদ্দোজন। 

৭.    দি জনফর বতযীয রদ্দিয যাজস্ব  প্র দ্দল্প  ভ যযত ২৭১জন  ভ য তযা/ ভ যচাযীদ্দ  প্রধিণ প্রদান  

  

১৮.৩ দীঘ ি যভয়াদী (৫ ফছয): 

১.  স্ানীে  অন্তজযাধত  ফাজায চাধদায াদ্দথ ংগধত কযদ্দখ াট  াটজাত দ্দণ্যয উৎাদন বৃধধয রদ্দিয  

      াট উৎাদন প্রফন এরা াে “জুট েী” স্ান।  
২.   াট ধধদপ্তদ্দযয প্রধান  াম যারদ্দেয জন্য “াট বফন ধনভ যান” প্র ল্প গ্রণ 

৩. যাজস্বখাদ্দতয ধীন নুন্নেন ফাদ্দজদ্দটয অতাে ধধএনধফ প্রণেন পূফ য  াট ধধদপ্তদ্দযয ০৩টি  

      ল্যাফদ্দযটধয বফন (কডভযা,চেগ্রাভ  খরনা) ংস্কায  অধুধন ােন । 
৪.   ফহুমুখী াটজাত দ্দণ্যয গদ্দফলণা, উদ্ভাফন, উৎাদন এফং েফায বৃধধয রদ্দিয  াম যক্রভ ধযচারনায       

     ধনধভি “ফাংরাদ্দদ ফহুমুখী াটজাত দ্দণ্যয গদ্দফলণা  প্রধিণ আনধস্টটিউট” ীল য  উন্নেন প্রকে স্তফায়ন।  
৫. “াট অআন,২০১৭” এফং “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধ্যতামূর  েফায অআন,২০১০” সুষ্ঠুবাদ্দফ  

     ফাস্তফােদ্দনয রদ্দিয প্রাথধভ বাদ্দফ াট ধধদপ্তদ্দযয ধনজস্ব ধপ বফন স্াদ্দনয রদ্দিয ধফবাগীে ম যাদ্দে “ ৮ ধফবাদ্দগ   

      াট  বফন ধনভ যাণ” ীল য  উন্নেন প্র ল্প ফাস্তফােন। 
৬. াধফ য  াটখাত উন্নেদ্দন ধফদ্দদী ধফধনদ্দোদ্দগ অকৃি  যায রদ্দিয প্র দ্দল্পয অতাে ০১টি অন্তজযাধত          

     কধভনাদ্দযয অদ্দোজন।  

৭.   কৃল যা মাদ্দত ন্যায্যমূল্য াে ক জন্য বযন্তযীণ  অন্তজযাধত  ফাজাদ্দয াট  াটজাত দ্দণ্যয েফায  

      বৃধধ, নতুন নতুন ফাজায নুন্ধান আতযাধদ  াম যক্রভ োত যাখা। 

৮.  “দ্দণ্য াটজাত কভাড়দ্দ য ফাধতামূর  েফায অআন,২০১০” তবাগ ফাস্তফােদ্দনয রদ্দিয  ভাঠ প্রাবনয  

     ায়তায় ভ্রাম্যভান অদারত ধযচারনা ধনধিত যণ (চরভান প্রধক্রো)। 

৯.   উপী জাদ্দতয াটফীদ্দজয অভদাধন ধনবযযতা হ্রা  দ্দয াটফীজ উৎাদদ্দন াটচাধলদ্দদয অত্মধনবযযীর  

         দ্দয গদ্দড় কতারায রদ্দিয “উন্নত প্রমৄধক্ত ধনবযয াট  াটফীজ উৎাদন  ম্প্রাযণ” ীল য  প্র ল্প  

       ফাস্তফােন। 
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র্চত্র:১৭- াট যক্ষত 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

র্চত্র:(১৮-১৯)- াট জাগ যদয়া 
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র্চত্র:২০-াবটয আঁ ছাড়াবনা 

 

 

 

   

 

র্চত্র: (২১-২২)-াবটয আঁ ও াট খর্ড় শুকাবনা 

 

 

 



20 

 

 

 

র্চত্র:২৩-নদীয তীবয কাঁচা াবটয াট 

 

 

 

                

                           র্চত্রঃ ২৪- াক্কা যফর                                                                র্চত্রঃ ২৫-কাচ্চা যফর 

 

 

 


