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অধ্যায় - ১
প্রস্তাফনা
ফস্ত্র ভানুদলয কভৌতরও ঘাতদায অন্যতভ এফাং প্রদয়াচনীয় ফস্ত্র প্রাতি ফাাংরাদদদয নাকতযওদদয
াংতফধাতনও
অতধওায। প্রাঘীনওার কথদও ফাাংরাদদদয গ্রাভীণ অথ িননততও উন্নয়ন  স্থানীয়বাদফ ফদস্ত্রয ঘাতদা পূযদণয চন্য এ চনদদ
স্তঘাতরত তাঁততে কদে দে  ধীদয ধীদয এ তে তফওা রাব ওদয। ফাাংরাদদদয তফতবন্ন অঞ্চদর কদে ো এ তদেয
ভাধ্যদভ উৎাতদত ভতরন, চাভদাতন  কযভফস্ত্র এওভদয় ফততফ িকে ব্যাও চনতপ্রয়তা রাব ওদয। স্বাধীনতা
উত্তযওাদর ফস্ত্রতদেয উন্নয়দনয চন্য তফতবন্ন দদক্ষ গ্রণ ওযা য়। আতয দদওয শুরু কথদও তফেফাচাদয ক্রভফধ িভান
ঘাতদা এফাং প্রততদমাতকতামূরও মূদল্য উৎাদন ক্ষভতা থাওায তযদপ্রতক্ষদত ফাাংরাদদদ তততয কাাও তে ব্যাও
চনতপ্রয়তা রাব ওদয। ওাদরয তযক্রভায় ফস্ত্রঔাত ফাাংরাদদদয অথ িননততও ওভিওাদেয প্রধান ঔাত তদফ আতফর্ভিত
দয়দঙ। কদদয তেঔাদতয কভাট ওভিাংস্থাদনয প্রায় ৪৫% অফদান ফস্ত্রঔাদতয এফাং এ ঔাদত কভাট েতভদওয াংখ্যা প্রায়
৫.১ তভতরয়ন। তন্দধ্য ওভিযত েতভদওয ৮০% নাযী। েভখন তে য়ায় ফস্ত্রঔাদতয তফওাদয াদথ াদথ ওভিাংস্থাদনয
তযতধ বৃতদ্ধ কদয়দঙ। ২০১৫-২০১৬ অথ িফঙদয কদদয যিানী আদয়য ৮ ৪.৮৮% আদ ফস্ত্রঔাত কথদও এফাং এয তযভাণ
২৯.০৮ তফতরয়ন ভাতওিন ডরায। কটওই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (এ.তড.তচ) ফাস্তফায়দনয কক্ষদত্র ফস্ত্রঔাত গুরুত্বপূণ ি ভুতভওা ারন
ওযকফ।
ফাাংরাদদদয ফস্ত্রঔাদতয অতভত ম্ভাফনায াাাত যদয়দঙ অদনও ঘযাদরঞ্জ। ফস্ত্রঔাদতয প্রদয়াচনীয় ওাঁঘাভার
আভদাতন, কক্রতায ঘাতদানুমায়ী গুণকতভাদনয ণ্য উৎাদন, ফস্ত্রঔাদতয দক্ষ চনফদরয অবাফ পূযণ এফাং উৎাতদত দণ্যয
ফাচায ন্ধান  যিাতন ইতযাতদয াাাত প্রততদমাকী কদদয কওৌর, আন্তচিাততও তফে ফাতণচয াংস্থা, তফতবন্ন আঞ্চতরও,
অথ িননততও  ব্যফাতয়ও কচাট ইতযাতদ তফলয়মূদও তফদফঘনায় তনদয় উযুক্ত কওৌর অফরম্বদনয ভাধ্যদভ ফস্ত্র ঔাদতয
ক্রভফধ িভান উন্নয়নদও তনতফ িঘ্ন যাঔা অতযন্ত চরুতয।
এঙাো ফস্ত্রতদেয অন্যতভ অফদান এফাং ফাাংরাদদদয প্রথভ
ভ ৌগলক লির্দ েলক (Geographical Indication) ণ্য তদদফ স্বীকৃত ফাাংরাদদদয ঐততযফাী চাভদানীদও উচ্চমূল্য
াংদমাতচত দণ্য রূান্তদযয ভাধ্যদভ তফেফাচাদয এয প্রাদযয চন্য মথামথ কওৌর গ্রণ আফশ্যও।
আদৄতনও প্রযুতক্তম্পন্ন তে স্ান, শুল্ক  ওদযয কমৌতক্তওীওযণ, ঋণ চীওযণ, আন্তচিাততওভাদনয ওভপ্লাদয়ন্প
তনতিতওযণ, গ্যা-তফদ্যযৎ-াতন ইতযাতদয যফযা তনতিতওযণ  চীওযণ, ফস্ত্রতদেয অগ্র-িাৎ াংদমাক তে
স্থাদন ায়তা প্রদান, যিাতনওাযওদদযদও ণ্য উৎাদদনয কক্ষদত্র নতুন প্রযুতক্ত  তফে ফাচায ম্পতওিত ারনাকাদ তথ্য
যফযাদয ব্যফস্থা গ্রণ, ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদতয ঠিও তফওা, ভন্বয় এফাং কেওদাল্ডাযদদয াদথ ওাম িওয
কমাকাদমাক, প্রততদমাতকতা ক্ষভতা বৃতদ্ধ  এচন্য প্রদয়াচনীয় দমাতকতা-প্রদণাদনা ইতযাতদ তফলয়মূ তনতফেবাদফ
ম িদফক্ষণ  ভতনটয ওযা আফশ্যও। ফস্ত্রঔাদতয উঔাতমূদয ঠিও তফওা  সুযক্ষায চন্য াংতিষ্ট ওদরয ওযণীয়,
সুদমাক  দাতয়ত্ব ইতযাতদ তফলয়মূ সুতনতদ িষ্ট ওদয এওটি ভতন্বত নীততভারা প্রদয়াচন। এ রদক্ষ ঘরভান ফস্ত্রনীতত
াংদাধন পূফ িও নতুন আতিদও ফস্ত্রনীতত ,২০১৭ প্রণয়দনয উদযাক কনয়া দয়দঙ। ফস্ত্রঔাদতয াংতিষ্ট ওর উঔাত এফাং
ফস্ত্রঔাত তফওাদ প্রদয়াচনীয় উদযাকমূদও তন্নদফ ওদয াংতিষ্ট ওর কেওদাল্ডাযকদণয ভতাভত  যাভি
গ্রণপূফ িও ফস্ত্রনীতত,২০১৭ চূোন্ত ওযা দয়দঙ।
ফস্ত্রঔাদতয ম্ভাফনা  ক্রভফধ িভান প্রবৃতদ্ধদও াংত কযদঔ উৎাদনীরতা, ওভিাংস্থান, তফতনদয়াক  যিাতন বৃতদ্ধয
ভাধ্যদভ ফস্ত্রঔাদতয উযুক্ত তফওাদ ফস্ত্রনীতত ,২০১৭ গুরুত্বপূণ ি র্ভতভওা ারন ওযদফ মা যওাদযয তবন ২০২১ এফাং ২০৪১
ফাস্তফায়দন ায়ও র্ভতভওা যাঔদফ।

অধ্যায় - ২
ফস্ত্রনীততয তবন  তভন:
১.তবন :
২.তভন

আন্তচিাততও প্রততদমাতকতাক্ষভ তক্তারী ফস্ত্র  কাাওঔাত।
: উৎাদনীরতা,ওভিাংস্থান,যিাতন  তফতনদয়াক বৃতদ্ধয ভাধ্যদভ
তনযাদ  তযদফফান্ধফ ফস্ত্র  কাাওঔাত তফওতত ওযা।
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অধ্যায় - ৩
ফস্ত্রনীততয উদেশ্য
১. ওভিাংস্থান বৃতদ্ধয উদমাকী ওদয ফস্ত্র  কাাওঔাতদও কদে কতারায উদযাক গ্রণ;
২. ফস্ত্রদণ্যয অবযন্তযীণ ঘাতদায তাংবাক পূযণ এফাং ভধ্য  উচ্চ মূল্য াংদমাতচত যিাতনমুঔী তততযদাাওতদেয
ঘাতদা পূযদণয রদক্ষয প্রাথতভও ফস্ত্রতদেয অতধওতয উন্নয়ন;
৩. প্রততদমাতকতামূরও আন্তচিাততও ভানম্পন্ন ফহুমুঔী ফস্ত্র দণ্যয উৎাদন  যিাতন বৃতদ্ধদত ায়তা  উৎা প্রদান;
৪. প্রাথতভও ফস্ত্রঔাদতয (PTS) সুলভ উন্নয়দনয রদক্ষয তিতনাং,উইতবাং,নীটিাং,ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং, কাতয়াতয, কাভ
কটক্সটাইর, কটতযটাদয়র, যিাতনমুঔী তততযদাাও, তাঁত তে, কযভতে ইতযাতদ উঔাদতয স্ব স্ব র্ভতভওা তফদফঘনায়
তনদয় চাতীয় অগ্রাতধওাযতবতত্তও তযওেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;
৫. কদদয ফস্ত্রঔাদত উৎাতদত ণ্য ফ িাতধও প্রাতধওায প্রাি শুল্কমুক্ত ফাচায সুতফধা (Duty free market access), Most
Favoured Nation status এয স্বীকৃতত আদায় এফাং National Treatment এয ভাধ্যদভ মাদত ওর কদদয ফাচাদয দচ
প্রদফাতধওায রাব ওদয তায প্রদঘষ্টা অব্যাত যাঔা;
৬. ফস্ত্রতে স্থান  দক্ষ তযঘারনায রদক্ষ প্রযুতক্তকত  আদৄতনও জ্ঞান ম্পন্ন চনফর সৃতষ্টয উদেদশ্য স্বে, ভধ্য  দীখ ি
কভয়াদী তযওেনা গ্রণ। রক্ষয অচিদন ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদত তক্ষা  প্রতক্ষণ ব্যফস্থা ম্প্রাযদণয চন্য
তফেতফযারয়, ওদরচ, ওাতযকতয তফযারয়  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান স্থান এফাং তফযভান এওর তক্ষা প্রততষ্ঠাদন তক্ষা 
প্রতক্ষণ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  উন্নতত তফধাদনয ব্যফস্থা কচাযদাযওযণ;
৭. তযদফফান্ধফ ণ্য উৎাদদনয কক্ষদত্র ফচিয অাযণ, ফচিয হ্রা, ফচিয পুনঃব্যফায  ফচিয পুনঃঘক্রায়ন
উৎাততওযণ এফাং দফ িাতয দূলণমুক্ত তযদফ যাঔায রদক্ষয ফস্ত্র  তততযদাাও তদেয ডাইাং, তপ্রতটাং, তপতনতাং
(Wet Processing) এফাং য়াতাং ওাযঔানামূদ Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাদন ওাম িওয দদক্ষ
ি
গ্রণ। তযর ফচিয তনকভনওাযী
তে প্রততষ্ঠানমূ ওর্তও
ি তফযভান তযদফ আইন  তযদফ তফতধভারা অনুযণ;
৮. কবাক্তাদদয রুতঘ, গ্রণদমাগ্যতা, ঘাতদা তফদফঘনায় কযদঔ কদ ীয় ফদস্ত্রয ভাদনান্নয়ন  তডচাইন এয কক্ষদত্র নতুনত্ব আনয়ন। এ কক্ষদত্র
তনচস্ব উদযাদক কদে ো কদীয় পযান াউমূদও প্রদয়াচনীয় ায়তা প্রদান ;
৯. যওাতয াায্য  দমাতকতায় কফযওাতযঔাদতয প্রাততষ্ঠাতনও ওাোদভা উন্নয়ন, কদফলণা  উন্নয়ন তযঘারনা এফাং তথ্য-প্রযুতক্তয
ব্যফায বৃতদ্ধওযণ;
১০. উচ্চমূল্য াংদমাচনওাযী ফস্ত্রদণ্যয উৎাদন  ফাচাযচাতওযদণয উয গুরুত্ব আদযা ণ;
১১. কটক্সটাইর ইোতিয়ার াওি প্রততষ্ঠা ওকয এওটি তক্তারী ভাতি-পাইফায ওাঁঘাভার এয তবতত্ত (Base) তততযদত ায়তাওযণ;
১২. স্থানীয় যওায  আতথ িও প্রততষ্ঠাকনয াদথ উদযাক্তাককণয প্রদয়াচনীয় দমাতকতা  অাংীদাতযত্ব তনতিতওযণ;
১৩.তততযদাাও ঔাদত পযান তডচাইন, তফদলাতয়ত কাাও উৎাদন এফাং তততযদাাও ঔাদতয ায়ও তদেয চন্য দক্ষ চনফর কদে কতারা;
১৪. ফস্ত্র  কাাওঔাদত তফদদী তফতনদয়াক আওল িদণ মথামথ উদযাক গ্রণ ;
১৫.বস্ত্রললল্প খার্ে Design এবং Fashion Institute স্থাপি ও লিজস্ব ব্রালডং তেরী করার ভের্ে উৎসাহ ও প্রর্ াদিা প্রদাি;
১৬. আন্তজোলেক ভেোর্দর চালহদা/স্ট্যাডার্ে অনুযায়ী Compliance Issueগুর্ার পয োয়ের্ে বাস্তবায়ি।

অধ্যায় – ৪
াংজ্ঞামূ
১. কালও ওর্তি ক্ষ : ভতন্ত্রতযলদ তফবাদকয ০৫/০৫/২০১৪ তাতযদঔয ভতন্ত্রবা তফেদওয তদ্ধান্ত তনম্নরূ:
“কালও ওর্তি ক্ষ: কালও ওর্তি ক্ষ ফতরদত কওান তফদল কেতণ/ঔাদতয তদেয তনয়ন্ত্রণওাযী প্রাতনও ওর্তি ক্ষদও বুছাইদফ । Allocation of
Business অনুমায়ী াংতিষ্ট ঔাত কমই ভন্ত্রণারয়/তফবাদকয ওভিতযতধভুক্ত, কই ভন্ত্রণারয়/তফবাদকয আতাধীন দাতয়ত্বপ্রাি অতধদিয/াংস্থা/
তযদিয/দিয াংতিষ্ট ঔাদতয কালও ওর্তি ক্ষ তাদফ ওাচ ওতযদফ । কমভন, ক্ষুদ্র  কুটিয তদেয কক্ষদত্র ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয তে াংস্থা
(তফতও), ফস্ত্রতদেয কক্ষদত্র ফস্ত্র দিয, াট তদেয কক্ষদত্র াট অতধদিয, ভৎস্য তদেয কক্ষদত্র ভৎস্য অতধদিয এফাং যিাতন প্রতক্রয়াওযণ এরাওায়
অফতস্থত তদেয কক্ষদত্র ফাাংরাদদ এক্সদাট ি প্রদতাং কচান অথতযটি (কফচা) কালও ওর্তি ক্ষ তাদফ তফদফতঘত ইদফ ।’’
২. ফস্ত্র তদেয কালও ওর্ত
ি ক্ষ : ফস্ত্র তদেয কালও ওর্তি ক্ষ ফরদত ফস্ত্র তযদিযদও বুছাদফ।
৩. ফস্ত্রতে : ফস্ত্রতে ফরদত সুতা উৎাদন কথদও কাাও তততযয চন্য স্থাতত তফতবন্ন প্রতক্রয়াদও কফাছায় ।
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৪. তিতনাং (সুতা উৎাদন) : তিতনাং ব্দদও দ্যইবাদফ াংজ্ঞাতয়ত ওযা মায়:
- তরভাদযয তফতবন্ন রূ কথদও নানাযওভ আঁ প্রতক্রয়াওযদণয ভাধ্যদভ সুতা উৎাদন;
- কের অথফা প্রাকৃততও তপরাদভট কথদও সুতা উৎাদদনয তফতবন্ন প্রতক্রয়া।
৫.উইতবাং(ফয়ন): ফস্ত্র উৎাদদন ব্যফহৃত প্রতক্রয়া মা দ্বাযা দ্যই ফা তদতাতধও সুতাদও এদও অদযয ভদওাদণ ফয়দনয ভাধ্যদভ তফচতেত ওযা য় ।
৬. নীটিাং: এও ফা এওাতধও সুতায ধাযাফাতও Loop কও যিয তফযুক্ত ওযায ভাধ্যদভ নীট ফস্ত্র উৎাদন প্রতক্রয়াদও কফাছাদনা য় ।
ও.কাতয়াতয:
- াদয়য াতা এফাং া ঢাওায চন্য কফানা আফযণ;
- তফদল ওদয নাযীদদয েতওাং তদদফ ব্যফাদযয চন্য বুনন অথফা ফয়নকৃত কভাচা;
- তফতবন্ন কাতয়াতয াভগ্রী কমভন, কবে, েতওাং, কভাচা, অন্তফ িা ইতযাতদ।
ঔ. নীট ডাইাং: নীটফস্ত্র যঞ্জন প্রতক্রয়া।
৭. দবন ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং:
ও. ডাইাং : প্রাকৃততও  কৃতত্রভ আঁ, সুতা, ওাে  কাাদও যদগয প্রদয়াক প্রতক্রয়াদও কফাছায়;
ঔ. তপ্রতটাং: কম প্রতক্রয়ায় ফস্ত্রণ্যদও তনতদ িষ্ট তডচাইন ফা নওা অনুাদয তফতবন্ন যদগ যতঞ্জত ওযা য়, তাদও তপ্রতটাং ফা ঙাাওযণ ফদর;
ক. তপতনতাং: যগ প্রদয়াদকয পূদফ ি অথ িাৎ ডাইাং  তপ্রতটাং ব্যতীত Grey অথফা Greeze ওাে ফাচাযচাতওযদণয পূদফ ি অথফা
তফক্রদয়য পূদফ ি অন্য ওাদচ ব্যফাদযয চন্য পূণ িাি ওযায উদেদশ্য কম ওর ওাম িাতদ ম্পন্ন ওযা য় তাদও তপতনতাং ফদর ;
৮. ইয়াণ ি ডাইাং (সুতা যাংওযণ) : ফয়ন অথফা বুনদনয পূদফ ি সুতা যািাদনায প্রতক্রয়াদও কফাছাদনা য় । সুতা যগ ওযায ৫টি
মূর প্রতক্রয়া র ফীভ, কওও, কঘইন য়াি, যাাংও এফাং প্যাদওচ ডাতয়াং;
৯. করাই সুতা: াদত অথফা কভতদন করাই ওাদচ ব্যফহৃত তফতবন্ন যওদভয সুতা (আঁদয প্রওাযদবদ না ওদয) মা ক্ত
অথফা নযভ কভাভ চাতীয় দাথ ি দ্বাযা আবৃত ওযা য় এফাং মাদত ফন্ধনমুক্ত আঁ না থাদও;
১০. চযী সুতা : ফদস্ত্রয কৌন্দম ি ফধ িদণয চন্য উজ্জর যাংদয়য কভটতরও সুতা
(যাউে/ফ্লাট) মায দ্বাযা ফদস্ত্রয উয
নওা/অরাংওযণ ওযা য়;
১১. তততযদাাও: তততযদাাও ফরদত ব্যতক্তকত তযচ্ছদ, কাাও, আফযণ এফাং ভস্তও আফযণ  াদ্যওা অন্যান্য
তযচ্ছদদও কফাছাদনা য়;
ও. নীটয়যায : নীটয়যায ফরদত াধাযণতঃ দয় ে-নীদটড ফতযাফযণীদও কফাছায় । কমভন, পুরবায, চাম্পায,
ওাতড িকান এফাং সুযদয়টায । ফাাংরাদদদ নীটয়যায ফরদত নীট কপতিও ওাটিাং  করাই এয ভাধ্যদভ প্রস্তুতকৃত
টি-াট ি, কাদরা-াট ি, কিাট ি য়যায ইতযাতদদও কফাছাদনা য়;
ঔ. দবন তততযদাাও : ফয়ন ফস্ত্র ওাটা  করাই এয ভাধ্যদভ কাাও তততযদও কফাছাদনা য়;
ক. নন-দবন: নন-দবন কপতিও ফরদত যাতয তফতবন্ন যওদভয আঁ (সুতা নয়) কথদও প্রস্তুতকৃত ফস্ত্রণ্যদও
কফাছাদনা য় । নন-দবন ফস্ত্র ফরদত মাতন্ত্রও, যাায়তনও  তা দ্বাযা অথফা এ ওর কওৌদরয এওতত্রত

প্রদয়াদকয তবতত্তদত তফতবন্ন প্রওায আঁ দ্বাযা দৃঢ়বাদফ াংযুতক্তকৃত উৎাতদত ফস্ত্রণ্যদও কফাছাদনা য়;

১২. কটওতনওযার কটক্সটাইর: কম ওর কটক্সটাইর ণ্য প্রাথতভওবাদফ তফতবন্ন তফতষ্টযপূণ ি ওাদচ ব্যফহৃত য় তফদল ওদয
উচ্চ প্রদওৌরকত উদেদ ব্যফহৃত য় ক ওর ফস্ত্রণ্যদও কফাছাদনা য়।

অধ্যায় – ৫
ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাত তফলয়ও উদযাক
ও. তিতনাং উঔাত (সূতা উৎাদনওাযী তে) :

তফতবন্ন প্রওাদযয তিতনাং উঔাত (সুতা উৎাদনওাযী তে) ফস্ত্রঔাদতয িাদ-াংদমাক তদেয প্রথভ ম িায় । ১৯৪৭
াদর তৎওারীন ফাাংরায় ভাত্র ১১ টি সুতা  ফস্ত্রওর স্থাতত য় এফাং ১৯৭২ ার নাকাদ কদদ কভাট সুতা  ফস্ত্রওদরয
াংখ্যা দাঁোয় ৭৪টিদত। স্বাধীনতায য যাষ্ট্রীয়ওযণ নীতত অনুযদণয পদর ফও ’টি তভদরয ভাতরওানা যওাতয ঔাদত ন্যস্ত
ওযা য়। আতয দদওয য কথদও ফস্ত্রওরমূ তফযাষ্ট্রীয়ওযণ  কফযওাতযওযণ ওযা য় । এভয় ফস্ত্রঔাদত কফযওাতয
তফতনদয়াক উৎাতত য় এফাং প্রাথতভও ফস্ত্র  তততয কাাও তফদদদ যিাতন আযম্ভ য়ায় এ ঔাত এওটি রাবচনও ঔাত
তদদফ আতফর্ভিত য় । কফযওাতযঔাদতয তিতনাং তে স্থানীয় ফাচাদযয তাংবাক ঘাতদা পূযদণয াাাত যিাতনমুঔী
নীট তদেয চন্য ব্যফহৃত সুতায প্রায় ৮৫ তাাং এফাং দবন তদেয প্রায় ৩০-৩৫ তাাং যফযা ওয কঙ। এ ঙা ো
উৎাতদত সুতায তওয়দাং কাভদটক্সটাইর, কটতযটাদয়র, টাদয়র  কডতনভ কপতিক্স উৎাদদন ব্যফহৃত দচ্ছ ।
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তিতনাং উঔাকতয উন্নয়দন উদযাক :
১. ম িাি তফদ্যযৎ  গ্যা যফযা তনতিত ওযায ব্যাাদয মথামথ দদক্ষ গ্রণ অব্যাত যাঔা দফ। এ
ব্যাাদয াংতিষ্ট কফযওাতয উদযাক্তাকণদও মাতঘত ায়তা প্রদান ওযা দফ;
২. কফযওাতয উদযাদক উন্নত প্রযুতক্তম্পন্ন নতুন তিতনাং তভর স্থান এফাং তফযভান পুযাতন তভরমূদয
আদৄতনওায়ন  ম্প্রাযণ উৎাততওযণ এফাং কটতোং  ভান তনয়ন্ত্রদণয ভাধ্যদভ ভানম্পন্ন সুতা
উৎাদন তনতিত ওযা দফ ;
৩. তিতনাং উঔাত ফস্ত্রতদেয অন্যান্য উঔাদতয াতফ িও উন্নয়দনয রদক্ষ প্রদয়াচনীয় চতভ অতধগ্রণ
 অন্যান্য অফওাোদভাকত উন্নয়দনয প্রদঘষ্টা অব্যাত যাঔা দফ;
৪. তভরমূদয তযঘারন দক্ষতা বৃতদ্ধয ভাধ্যদভ অফঘয় ায হ্রা ওযা দফ;
৫. সুতায উৎাদন ঔযঘ হ্রাদয প্রদঘষ্টা
উৎাতত ওযা দফ।
ঔ . উইতবাং উঔাত :

অব্যাত যাঔা এফাং তুরায

াাাত কৃতত্রভ তন্তুয ব্যফায

উইতবাং উঔাত (ফস্ত্রফয়ন) ফস্ত্রতদেয িাদ-াংদমাক তদেয তদ্বতীয় গুরুত্বপূণ ি প্রতক্রয়া। এ প্রতক্রয়ায় সুতা
কথদও কগ্র-ওাে উৎাদন ওযা য় । আকাভী ফঙযগুদরাদত চনাংখ্যা বৃতদ্ধয ায এফাং যিাতন ফাচাদয
তততযদাাদওয ক্রভফধ িভান ঘাতদা তফদফঘনায় কযদঔ উইতবাং উঔাদতয দ্রুত ম্প্রাযদণ তফতনদয়াক ওভিসূতঘ গ্রণ
ওযা এওান্ত আফশ্যও । ফতিভাদন কফযওাতয ঔাদত তফটিএভএয অধীদন কগ্র-কপতিও উৎাদনওাযী ভাছাযী  ফে
আওাদযয তভদরয াংখ্যা প্রায় ঙয় তাতধও । তফএটিএভতআই এয অধীদন ১৫০০টি ভাছাতয  কঙাট আওাদযয
কিারাইচড কটক্সটাইর  ায়ায লুভ ইউতনট যদয়দঙ । এঙাো কফ তওছু াংখ্যও যিাতনমুঔী কটতযটাদয়র
তদে উৎাতদত তফতবন্ন ধযদণয টাদয়র তফদদদ যিাতন দচ্ছ এফাং স্থানীয় ঘাতদা কভটাদত ক্ষভ উদেঔদমাগ্য
াংখ্যও কটতযটাদয়র তে স্থাতত দয়দঙ । অতধওন্তু তাঁততে , কফনাযত  চাভদাতন তফতবন্ন স্থানীয় ফদস্ত্রয
অবযন্তযীণ ঘাতদা তভটিদয় থাদও । উদেখ্য তনওট অতীদত তচন্প, কডতনভ  কাভদটক্সটাইর উৎাদদন ফাাংরাদদ
উদেঔদমাগ্য পরতা অচিন ওদযদঙ । ফতিভাদন তচন্প  কডতনভ ফস্ত্র যিাতনমুঔী তততযদাাদও ব্যফায ঙাো
যাতয উন্নত কদমূদ যিাতন দচ্ছ।
উইতবাং উঔাদতয উন্নয়দন উদযাক :
১. কদদ ফদস্ত্রয ক্রভফধ িভান ঘাতদা পূযদণয রদক্ষ কফযওাতয উদযাদক আদৄতনও প্রযুতক্তম্পন্ন নতুন উইতবাং তে স্থাদন
উৎা প্রদান ওযা দফ;
২. উইতবাং উঔাদতয উৎাদনীরতা বৃতদ্ধ  উন্নত ভাদনয ফস্ত্র উৎাদদনয রদক্ষ দক্ষ প্রযুতক্ততফদ যফযা তনতিত ওযায
উদেদশ্য তক্ষা  প্রতক্ষণ ব্যফস্থা কচাযদায ওযা দফ;
৩. কটতযটাদয়র  তরদনন উঔাদতয চন্য প্রদয়াচনীয় সুতা  ওাঁঘাভার াংগ্র এফাং উৎাদন  যিাতন বৃতদ্ধওদে প্রদয়াচনীয়
ায়তা প্রদান ওযা দফ;
৪. তচন্প  কডতনভ ফদস্ত্রয উৎাদন উৎাতত ওযায রদক্ষ তফতনদয়াক , ফাচাযচাতওযকণ  অন্যান্য প্রদণাদনা প্রদাদনয ব্যফস্থা
গ্রণ ওযা দফ;
৫. প্রদয়াচনীয় তফদ্যযৎ  গ্যা যফযাদ মথামথ যওাতয ায়তা প্রদান এফাং এ ব্যাাদয াংতিষ্ট কফযওাতয উদযাক্তাকণ
ওর্তও
ি তনচস্ব উদযাদক ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৬. এ ঔাদতয ইউতনটমূদয ক্ষভতা সুলভওযদণয রদক্ষয াংতিষ্ট উদযাক্তাকণ ওর্তও
ি আদৄতনওায়ন ওভিসূতঘ  অথ িননততও
ম্ভাব্যতা মাঘাইওযদণয ভাধ্যদভ তফতনদয়াক াংক্রান্ত প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রদণ ায়তা প্রদান ওযা দফ;
৭. ায়াযলুভ ইোতষ্ট্রদও আদৄতনওীওযদণ াটরদর লুভ স্থাদনয প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৮. তাঁততে ায়াযলুভ কক্টদযয ভস্যা ভাধাদন এ ধযদণয তে াংতিষ্ট SME (Small and Medium Enterprise)
গুদরাদও তনদয় Cluster Approach গ্রণ।
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ক. নীটিাং-নীট ডাইাং  কাতয়াতয তে :
কদদয নীটিাং  কাতয়াতয তে ফহুওার কথদও নীট  কাতয়াতয ণ্য কমভন:- টি-াট ি, দরা াট ি,
ককতঞ্জ, ল্যানচাতয, আোয
কাদভিট ইতযাতদয স্থানীয় ঘাতদা তভটিদয় আদঙ । আতয দদওয ভাছাভাতছ ভয় কথদও ফাাংরাদদ নীটয়যায ণ্যাতদ তততযদাাও
তদদফ ফততফ িদে যিাতন শুরু ওদয । যিাতনমুঔী নীটয়যায তদে ব্যফাদযয চন্য ক্রভফধ িভান ফদস্ত্রয ঘাতদা কভটাদনায রদক্ষ ইদতাভদধ্য
কদদ উদেঔদমাগ্য াংখ্যও যিাতনমুঔী নীটিাং  নীট ডাইাং-তপতনতাং ইউতনট কদে উদেদঙ । এ ঙাো নাতন প্রযুতক্ত াংফতরত কফ তওছু
াংখ্যও কাতয়াতয ওাযঔানা নীট ফদস্ত্রয স্থানীয় ঘাতদা কভটাদচ্ছ । কদদ কদে উো নীটিাং  নীট ডাইাং তে যিাতনমুঔী নীটয়যায তদেয
ফস্ত্র ঘাতদায প্রায় ৮৫ তাাং স্থানীয়বাদফ উৎাদদনয ভাধ্যদভ কভটাদত ক্ষভ ।

নীটিাং-নীট ডাইতয়াং তদেয াতফ িওউন্নয়দন উদযাক :

১. এ উঔাদতয ভতন্বত উন্নয়দনয রদক্ষ তনটিাং  কাতয়াতয ওাযঔানা অদৄযতলত এরাওায় নতুন নীটিাং  কাতয়াতয ইউতনট

স্থাদনয চন্য পৃথও ‘নীট তবদরচ ’ স্থাদনয উদযাক/ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ । তদফ অথ িননততও অঞ্চদরয আতায় নীট
তবদরচ স্থাদনয তফলয়টি অগ্রাতধওায প্রদান ওযা দফ;

২. স্থানীয় ফাচাযমুঔী নাতন কাতয়াতয ওাযঔানাগুদরায প্রযুতক্তকত উন্নয়ন, প্রদয়াচনীয় ওাঁঘাভার প্রাতি  ঘরতত মূরধদনয অথিায়দন ায়তা প্রদান
ওযা দফ।

খ. ডাইাং- তপ্রতটাং-তপতনতাং উঔাত :

আওল িণীয়  উন্নতভাদনয যাং, তডচাইন  তপতনতাং ফস্ত্রদণ্যয তফণদন তফদল গুরুত্ব ফন ওদয । ফতিভাদন কদদ উৎাতদত
ফদস্ত্রয ঘাতদায মূর উৎ দঘঙ স্থানীয় ফাচায, যিাতন ফাচায  যিাতনমুঔী তততযদাাও তে । কদদ ফতিভাদন স্বয়াংতক্রয়  আধাস্বয়াংতক্রয় ৩০০টিয অতধও ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং ইউতনট যদয়দঙ । তফযভান ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং ইউতনটগুদরায ভদধ্য উন্নতভাদনয
মন্ত্রাতত দ্বাযা স্থাতত কফ তওছু াংখ্যও ইউতনট আন্তচিাততও ভাদনয ফস্ত্র প্রতক্রয়াচাতওযদণ ক্ষভ
। আধা-স্বয়াংতক্রয় ইউতনটমূদয
অতধওাাংই াধাযণ ভাদনয ফস্ত্র প্রতক্রয়াচাত ওদয থাদও।

ডাইাং- তপ্রতটাং-তপতনতাং উঔাদতয াতফ িওউন্নয়দন উদযাক:
১. কদদ উন্নতভাদনয প্রদয়াচনীয় তযভাণ কগ্র-ওাে উৎাদন  যফযা তনতিত না য়া ম িন্ত যিাতনমুঔী দবন কাাও তদেয
চন্য তনদথটিও কগ্র-ফস্ত্র (কম ওর কগ্র-ফস্ত্র ফতিভাদন খুফই স্বে তযভাদণ উৎাতদত দচ্ছ) াংতিষ্ট তেমূদ
‘‘ফদেড য়যায
াউ’’ ব্যফস্থায ভাধ্যদভ ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং তদেয ওাঁঘাভার তদদফ আভদাতন অব্যাত যাঔায তফলয়টি ভয় ভয় যওায
ওর্তও
ি তনধ িাযণ ওযা দফ;
২. উইতবাং, ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং প্রতক্রয়ায় প্রদয়াচনীয় াংখ্যও দক্ষ চনতক্ত সৃতষ্টয রদক্ষ তক্ষা  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠানমূদয তফযভান
ক্ষভতা অগ্রাতধওায তবতত্তদত কচাযদাদযয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৩. উন্নতভাদনয ফস্ত্র প্রতক্রয়াওযদণ ক্ষভ আদৄতনও মন্ত্রাততম্পন্ন ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং তে স্থাদন উৎাব্যঞ্জও দমাতকতা প্রদান ওযা দফ।

গ. যিাতনমুঔী তততযদাাও তে :
যিাতনমুঔী তততযদাাও তে ১৯৭৭-৭৮ াদর মাত্রা শুরু ওদয। এ তে আতয দদওয ভাছাভাতছ কথদও অতত দ্রুত তফওা রাব ওদয
এফাং ২০১৫-১৬ ার নাকাদ কদদয কভাট তফদদতও ফাতণতচযও আদয়য প্রায় ৮ ৪.৮৮ তাাং আযদণ ক্ষভ দয়দঙ । যিাতনমুঔী
তততযদাাও তে প্রধানত: দ্য ‘বাদক তফবক্ত, কমভন-দবন কাাও  নীটয়যায । তফকত ফঙযমূদ দবন কাাও অদক্ষা নীটয়যায
যিাতনয তযভাণ দ্রুত বৃতদ্ধ কদয়দঙ । কদদয ায়াযলুভ তদে ওাতযকতয িাদদতা, দক্ষ প্রযুতক্ততফদদয স্বেতা  অন্যান্য ভস্যায
ওাযদণ উইতবাং তদেয ঘাতদানুমায়ী ফস্ত্র যফযাদ ীভাফদ্ধতা যদয়দঙ । পদর যিাতনমুঔী দবন তততযদাাদওয ফস্ত্র ঘাতদায ভাত্র ৩০৩৫ তাাং স্থানীয় ফস্ত্র দ্বাযা কভটাদনা দচ্ছ এফাং ফাওী ফস্ত্র ব্যাও-টু-ব্যাও এরত ’য ভাধ্যদভ আভদাতন ওযদত য় । পদর এ তে কথদও
মূল্য াংদমাচদনয ায নীটয়যায তদেয তুরনায় অদনও ওভ । অযতদদও যিাতনমুঔী নীটয়যায তদেয ঘাতদায প্রায় ৮৫ তাাং ফস্ত্র
স্থানীয় উৎাদদনয ভাধ্যদভ যফযা ওযা দচ্ছ । এঔাদত কাদয়টায তে এওটি দ্রুত ম্প্রাযণীর উঔাত । ফয়ন  নীট কাাদওয
প্রদয়াচনীয় ফস্ত্র ঘাতদা কভটাদনায রদক্ষ এওটি সুতযওতেত তফতনদয়াক ওভিসূতঘ গ্রণ প্রদয়াচন ।

যিাতনমুঔী তততযদাাও তদেয উন্নয়দন উদযাক:

১. তততয কাাদওয যিাতনফাচায ম্প্রাযণ  যিাতনমূল্য বৃতদ্ধয রদক্ষয াংতিষ্ট তে উদযাক্তাকণ ওর্তও
ি গৃীত তফতবন্ন উদযাদকয
াাাত তফতনদয়াক ফান্ধফ এফাং ব্যফায় ায়ও তযদফ সৃতষ্টদত যওাতয-কফযওাতয উদযাক গ্রণ ওযা দফ ;
২. তফদদতও কক্রতাকদণয কমৌতক্তও ওভপ্লাদয়ন্প ঘাতদা ভন্বদয়য ভাধ্যদভ এওটি গ্রণদমাগ্য প্যাযাতভটায প্রণয়ন
ওযা দফ এফাং ভতন্বত
ওভপ্লাদয়ন্প পূযদণয রদক্ষ স্থানীয় ব্যফস্থানা ওর্তি ক্ষ ওর্তওি েতভও  ওভিঘাতযদদয াভাতচও দায়ফদ্ধতা (ওভিখটা তনধ িাযণ, েভ আইদনয
প্রদয়াক, তযদফ দূলণ কথদও তনযাত্তা প্রদান, স্বাস্থযদফা, স্বাস্থযম্মত য়ঃতনষ্কান ব্যফস্থা, অতগ্নওাে কথদও তনযাত্তা প্রদান, ক্ষততপূযণ
 ফীভা ব্যফস্থা তফধান ইতযাতদ) ারদনয তনতভত্ত প্রদয়াচনীয় সুদমাক সুতফধা প্রদাদনয ব্যাাদয তফযভান েভ আইন অনুসৃত দফ;
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৩. যিাতনমুঔী কাাও উৎাদদন উন্নতভাদনয কদীয় ফস্ত্র যফযা তনতিতওযদণয ভাধ্যদভ আভদাতন তনবিযীরতা হ্রা 
তততযদাাও যিাতন কথদও অতধওতয মূল্য াংদমাচদনয উদেদশ্য ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদতয (তফদল ওদয উইতবাং  ডাইাংতপ্রতটাং-তপতনতাং) াদথ তততযদাাও তদেয ওাম িওয অগ্র-িাদ-াংদমাক (Forward-Backward Linkage) স্থাদনয
চন্য নীতত ায়তা প্রদান ওযা দফ;
৪. তততযদাাও যিাতন বৃতদ্ধয রদক্ষ তযাঘ ি এে কডদবরদভট ওভিওাে কচাযদাযওযণ এফাং আদৄতনও তথ্য প্রযুতক্তয
ভাধ্যদভ ফাচায তযাংখ্যান ম্পতওিত ব্যফস্থানা সুদৃঢ় ওযা দফ;
৫. তফতবন্ন দূতাফাদ ফাাংরাদদদয ফদস্ত্রয প্রদিনী এফাং তভউতচয়াভ স্থান, তফদদত কক্রতা আকৃষ্টওযদণয চন্য
তফদদতও তফতনদয়াক, কদীয় ফস্ত্রতদেয প্রঘায  প্রাদযয চন্য প্রদয়াচনীয় দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ;
৬. তফতনদয়াক আওল িণ, যিাতন উন্নয়ন এফাং ওভিাংস্থান সৃতষ্টয রদক্ষ অথ িননততও অঞ্চদর এযাাদযর এক্সদাট ি াওি,
কটক্সটাইর াওি এফাং Art/Fashion Technology Institutes গুচ্ছফদ্ধবাদফ স্থান ওযায ব্যফস্থা গ্রণ । এঙাো
তফযভান ক্ষুদ্র  ভাছাতয ভাদনয উদযাক্তাদদয সুযক্ষায চন্য কটক্সটাইর াদওি/নুতন তে াদওি
ওাযঔানা/অফওাোদভা তনভিাদণয সুদমাক প্রদান ওযা দফ;
৭. যিাতনমুতঔ ফস্ত্রঔাত উৎাতত ওযায রদক্ষয নতুন নতুন ফস্ত্র তেতনভিাদণ ায়তা, অথ িননততও কচান, ইতদচড
ইতযাতদ এরাওায় কাাও তদেয চন্য প্রাতধওায প্রদান ওযা দফ ।

ঘ. ফস্ত্র  তততযদাাও াংতিষ্ট (Allied) উঔাত :

কদদয ফস্ত্র  যিাতনমুঔী তততযদাাদওয তনযফতচ্ছন্ন উৎাদন অব্যাত যাঔায চন্য নানা ধযদণয Allied ফস্ত্র
দণ্যয উৎাদন তফদল র্ভতভওা ারন ওদয । সুতাওর  ফস্ত্রওদরয উৎাদন তনবিয ওদয খুঘযা মন্ত্রাাং  এদক্সতযচ,
ডাইাং-তপ্রতটাং-তপতনতাং তদেয উৎাদন তনবিয ওদয োঘ ি, তিতঘাং এদক্স তযচ, যাং  যায়ন এফাং কাাও তদেয
উৎাদন তনবিয ওদয করাই সুতা, কফাতাভ, করদফর, ওাটু িন, তচায, ইরা
তেও ইতযাতদ যফযাদয য । তাঙাো
কবাক্তাদদয ঘাতদায াদথ াভঞ্জস্য কযদঔ ফস্ত্রদণ্যয য তনবিয অদনও ক্ষুদ্র  কুটিয তে কদে উদেদঙ কমভন- ফাটিও 
কর তে। এই উ-ঔাত েভখন পদর ওভিাংস্থাদনয সুদমাক সৃতষ্ট তফদদতও মুদ্রা অচিদনয এওটি ক্রভফধ িনীর যিাতনমুঔী
ঔাত তদদফ প্রতততষ্ঠত।
ফস্ত্র  তততযদাাও াংতিষ্ট (Allied) উঔাদতয উন্নয়দন উদযাক :
১. সুতনতদ িষ্ট ঘাতদায তবতত্তদত এ তদেয ম্প্রাযদণ প্রদয়াচনীয় যওাতয ায়তা প্রদান ওযা দফ;
২. বতফষ্যদত এ ওর Allied তে মাদত উন্নতভাদনয ণ্য উৎাদদন ক্ষভ আদৄতনও মন্ত্রাতত দ্বাযা প্রতততষ্ঠত য় ক ব্যাাদয
াংতিষ্ট ওর্তি ক্ষ চাক দৃতষ্ট যাঔদফ ;
৩. সুঘারুরূদ তযঘারন তনিয়তা এফাং কমাকাদমাক ব্যফস্থায উন্নয়দনয রদক্ষয এ ওর তে প্রস্তাতফত আযএভতচ তবদরদচয
তনওটফতী স্থাদন ফা অথ িননততও অঞ্চদর স্থানান্তদযয প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৪. এ ওর তদেয উদযাক্তাদদযদও তফতনদয়াক  ঘরতত মূরধন অথ িায়দন প্রঘতরত তফতধ-তফধাদনয আদরাদও অগ্রাতধওায প্রদান
ওযা দফ ;
৫. এ ওর তদেয উদযাক্তাদদযদও উৎাতদত দণ্যয ন্যায্যমুল্য প্রাতি  ফাচাযচাতওযদণ ায়তা প্রদান ওযা দফ ।

ঙ. তাঁততে :

কদদয গ্রাভীণ অথ িননততও উন্নয়দন স্তঘাতরত তাঁততে ফহু তাব্দী কথদও গুরুত্বপূণ ি অফদান কযদঔ আদঙ
। প্রতযক্ষ 
দযাক্ষবাদফ প্রায় ১৫ রক্ষ চনতক্ত এ তদেয াদথ চতেত । কৃতলয যই গ্রাভীণ ওভিাংস্থাদনয তদ্বতীয় বৃত্তভ কক্ষত্র  ’র তাঁততে ঔাত।
ফ িদল তাঁতশুভাযী অনুমায়ী কদদ স্তঘাতরত তাঁদতয াংখ্যা প্রায় ৫ রক্ষ, তন্দধ্য ৩ রক্ষাতধও তাঁত ঘালু যদয়দঙ
। তে অঞ্চদর
ওভিাংস্থান সৃতষ্টদত তফদল ওদয নাযীদদয অন্তভুিতক্তদত তাঁততদেয র্ভতভওা অনন্য । স্তঘাতরত তাঁততে ফদস্ত্রয অবযন্তযীণ ঘাতদায
উদেঔদমাগ্য অাং তভটিদয় তফতবন্ন প্রওাদযয ফস্ত্রণ্য যাতয যিাতন ঙাো যিাতনমুঔী কাাও তদে য উাদান তদদফ ব্যফাদযয
রদক্ষয যফযা ওযদত ক্ষভ দচ্ছ।

তাঁততদেয উন্নয়দন উদযাক :
১. তাঁতীদদযদও সুাংকঠিত ওযায রদক্ষয তফযভান তাঁতী তভতত তফতধভারা অনুমায়ী ৩ ধযদণয তভতত তথা প্রাথতভও,
ভাধ্যতভও  চাতীয় তভতত কেদন ওাম িওয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
২. শুল্ক ওর্তি ক্ষ ওর্তও
ি আটও  ফাদচয়ািকৃত সুতা ফাাংরাদদ তাঁত কফাদডিয তনফতন্ধত প্রাথতভও তাঁতী তভততয ভাধ্যদভ
তফতযদণ প্রদত্ত তফযভান সুতফধা অব্যাত যাঔা ওযা দফ ;
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৩. তাঁতীদদয চন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রওে ওভিসূতঘয ওাম িওয ফাস্তফায়ন তনতিত ওযায রদক্ষ ভাে ম িাদয় ম িাি চনফর  ক্ষুদ্র ঋদণয
তযভাণ বৃতদ্ধ প্রদয়াচনীয় াংখ্যও কফতও কটায স্থান ওযা দফ;
৪. কফনাযত  চাভদাতন ওাে বুনন এয ওাদচ ব্যফহৃত তট তাঁত ঙাো স্বে উৎাদনীর ফাওী তট তাঁত ম িায়ক্রদভ অতধও
উৎাদনীর কতভ-অদটাদভটিও এফাং ায়াযলুভ তাঁদত রূান্তয ওদয উৎাদনীরতা  উৎাদন বৃতদ্ধয উদযাক গ্রণ ওযা দফ;
৫. তফযভান ফস্ত্র প্রতক্রয়াওযণ কওন্দ্রগুদরাদও আয ওাম িওয র্ভতভওা ারদনয চন্য আদৄতনওায়ন ওভিসূতঘ ফাস্তফায়ন ওযা দফ;
৬. তাঁতীদদযদও উন্নত ফয়ন প্রণারীদত দক্ষ ওদয কদে কতারায রদক্ষ তনয়তভত প্রতক্ষণ প্রদান ব্যফস্থা কচাযদায ওযায চন্য
তফযভান প্রতক্ষণ কওন্দ্র ঙাো ঘাতদানুমায়ী প্রতক্ষণ কওন্দ্র স্থান ওযা দফ;
৭. ফয়নপূফ ি  ফয়দনাত্তয সুতফধা প্রদাদনয রদক্ষ তাঁত তনতফে অঞ্চরমূদ আয যােলুভ াতবি কটায এফাং াতবিদ এে
পযাততরটিচ কটায স্থান ওযা এফাং তফযভান কটাযমূদয সুষ্ঠু  ওাম িওয তযঘারনা তনতিত ওযা দফ;
৮. ফদস্ত্রয গুণকতভান  আওল িণ ক্ষভতা বৃতদ্ধয চন্য তাঁতফদস্ত্রয নওায আদৄতনওায়দনয রদক্ষয কওন্দ্রীয়বাদফ এওটি
নওা কওন্দ্র স্থান  আঞ্চতরও ম িাদয় ওর প্রতক্ষণ কওদন্দ্র কঙাট কঙাট নওা কওন্দ্র স্থান ওযা দফ;
১০. তাঁতফস্ত্র চনতপ্রয় ওযা  ফাচায ম্প্রাযদণয রদক্ষ তফতবন্ন কদদ আদয়াতচত আন্তচিাততও ফাতণচযদভরা 
ফাাংরাদদত দণ্যয এওও প্রদিনীদত তাঁত কফাদড িয তনফতন্ধত প্রাথতভও তাঁতী তভততয দস্য, তাঁত ওাযঔানায
ভাতরও, তাঁতফস্ত্র যিাতনওাযওদদয অাংগ্রদণ তাঁত কফাড ি ওর্তও
ি ায়তা প্রদান ওযা ওযা দফ;
১১. তাঁতফস্ত্র উৎাদদনয াদথ ম্পৃক্ত ক্ষুদ্র নৃদকাষ্ঠীয উন্নয়দন দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ;
১২. তাঁতীদদয উন্নতভাদনয ফস্ত্র উৎাদদন উৎাতত ওযায উদেদশ্য চাতীয়  তফবাকীয় ম িাদয় তফতবন্ন ধযদণয
পুযস্কায, ম্মানসূঘও নদ ইতযাতদ প্রদাদনয ব্যফস্থা ওযা দফ ;
১৩. তাঁতণ্য চনতপ্রয় ওদয কতারায রদক্ষ নানা ধযদণয প্রদিনী, তফণন, কক্রতা-তফদক্রতা তভরন ইতযাতদ ওভিসূতঘ
ফাস্তফায়দনয রদক্ষয স্থায়ী তাঁত ণ্য প্রদিন কওন্দ্র স্থাদনয উকযাক গ্রণ ওযা দফ;
১৪. উন্নতভাদনয চাভদাতন  কফনাযত ওাদেয উৎাদান  তফণন
ব্যফস্থা ম্প্রাযদণয রদক্ষ চাভদাতন 
কফনাযত তেনকযী স্থান, তফণন  প্রদিনদওন্দ্র স্থান ইতযাতদ ওভিসূতঘ ফাস্তফা য়দন ায়তা ওযা দফ;
১৫. স্তঘাতরত তাঁত ফদস্ত্রয কক্ষদত্র ন্যাথর যাং এয ব্যফায তনতলদ্ধ ওযা দফ;
১৬. গ্রাদভয নাযী তাঁতীকদযদও াংকঠিত ওদয পৃথও পৃথও স্বাফরম্বী দর ( SHG- Self Help Group) তততয ওদয
তাদদযদও স্বে সুদদ এফাং নভনীয় দতি ঋণ প্রদাদনয উদেদ তফদল ায়তা ওাম িক্রভ তযঘারনা ওযা
নাযী
তাঁতীদদযদও নাতনী তডচাইদনয াাাত CAD ( Computer Aided Design)  আদৄতনও তডচাইন তততযদত
উৎা প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা;
১৭. কদীয় ব্যফায বৃতদ্ধয রদক্ষয স্কুর ইউতনপদভিয চন্য  তরতথন ব্যাদকয তযফদতি তাঁতফদস্ত্রয ব্যাক ব্যফাদয
উৎাতত ওযা দফ;
১৮. তাঁতফদস্ত্রয উন্নয়দন কদফলণা কওন্দ্র স্থান ঐততযফাী ভতরন প্রযুতক্ত পুনরুদ্ধায চাভদাতন  কফনাযত
াতেয উন্নয়দনয উদযাক গ্রণ ওযা দফ ।

চ. যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ফস্ত্রতে :
১৯৭২ াদরয ২৬ ভাঘ ি ফাাংরাদদ ইোতিয়ার এটাযপ্রাইদচ (যাষ্ট্রীয়ওযণ) অডিায ২৭ এয ভাধ্যদভ ৭৪টি তভর তনদয়
ফাাংরাদদ কটক্সটাইর তভর ওদিাদযন (তফটিএভত) প্রতততষ্ঠত য় । যফতীদত তফটিএভত  যওাদযয উদযাদক ১৯৭৮ ার কথদও
১৯৯৫ াদরয ভদধ্য আয ১২টি তভর প্রততষ্ঠা ওযায পদর তফটিএভত ’য তনয়ন্ত্রণাধীন ফ িদভাট তভদরয াংখ্যা দাঁোয় ৮৬টিদত । যাষ্ট্রীয়
ভাতরওানায় তযঘাতরত সুতা  ফস্ত্র তভরমূদয অতধওাাংই তফতবন্ন ওাযদণ ক্রভাকত প্রচুয করাওাদনয ম্মুঔীন য়ায় এ ঔাদতয
তভরমূ তযঘারন ক্ষভতা াতযদয় কপদর । ক্রভাকত করাওাদনয ওাযদণ ব্যাাংওমূ তভরগুদরাদও প্রদয়াচনীয় ঋণ প্রদাদন অস্বীকৃতত
চানায়। পরশ্রুততদত যওায যাষ্ট্ররীয়ঔাদতয ফস্ত্রওরগুদরা কফযওাতযওযণ এয তদ্ধান্ত গ্রণ ওদয
। যওাদযয তফযাষ্ট্রীয়ওযণ নীততয
আতায় কভাট ৬৫টি ফস্ত্রওর স্তান্তয, তফক্রয়  অফায়ন ওযা য় । পদর ফতিভাদন তফটিএভতয তনয়ন্ত্রদণ ঘালু, ফন্ধ  কর-অপ ১৮ টি
ফস্ত্রওদরয কভাট ২২ টি ইউতনট যদয়দঙ।

১. তফযাষ্ট্রীয়কৃত তভদরয দায়-কদনা :
আতয দদওয শুরু কথদও এমাফৎ তফযাষ্ট্রীয়ওযণ ফা কফযওাতযওযণকৃত ফস্ত্রওরমূদয দায়-কদনা তনষ্পতত্তয তফলদয়
মথামথ দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ।
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২. যাষ্ট্রায়ত্ত্ব তভরমূদয তযঘারন :
যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ঔাদতয কফ তওছু তভদর প্রচুয তযভাদণ চতভ, আফাতও বফন, ওাযঔানাবফন, অতত পুযাতন মন্ত্রাতত  ীতভত তযভাণ
তযঘারনায উযুক্ত মন্ত্রাতত, ইউটিতরটি াতবি ইতযাতদ ম্পদ তফযভান যদয়দঙ । এ ওর ম্পদদয ব্যফায সুতনতিতওযণ 
ফস্ত্রওরমূদয তযঘারনা দ্ধততয াংস্কাদযয রদক্ষ তনদম্নাক্ত দ্ধতত অনুযণ ওযা দফ:
ও) কম ওর যাষ্ট্রীয় ফস্ত্রওর আদৄতনওায়ন ওদয  তযঘারনা দ্ধততয কভৌতরও াংস্কাদযয ভাধ্যদভ ঘালু এফাং মুনাপা অচিদন
ক্ষভ ক ওর ফস্ত্রওর ঘালু ওযায চন্য প্রদয়াচনীয় দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ । এদক্ষদত্র যওাতয অথ িায়দনয াাাত
কদত-তফদদত উদযাক্তাদদয াদথ কমৌথ তফতনদয়াক উৎাতত ওযা;
ঔ) ফস্ত্রতদেয উৎাদনীরতা  দণ্যয গুণকতভান বৃতদ্ধয রদক্ষ তনদয়াতচত চনফদরয প্রতক্ষণ ব্যফস্থা কচাযদায ওযা;
ক) তফটিএভত ’য প্রধান ওাম িারদয়য কটতোং  কওায়াতরটি ওদরার ল্যাফ উন্নীতওযণ এফাং
প্রদয়াচনীয় কভতন  মন্ত্রাতত
াংদমাচন ওযা।

অধ্যায় – ৬
ফস্ত্রতদেয ওাঁঘাভার উৎাদন  যফযা
ফস্ত্রতদেয প্রধান উওযণ ওাঁঘাতুরা  কৃতত্রভ আঁ । তওন্তু কদদ কভাট ঘাতদায ভাত্র ১-২ তাাং আন্তচিাততও ভানম্পন্ন
ওাঁঘাতুরা উৎাতদত য়। অন্যান্য পদরয তুরনায় ওাঁঘাতুরা উৎাদদন তফতবন্ন চটিরতা কমভন: অততবৃতষ্ট, ওীটনাও ব্যফাদয কৃলদওয
অনতবজ্ঞতা, আদৄতনও তচতনাং দ্ধততয অপ্রতুরতা ইতযাতদ ওাযদণ এওয প্রতত উৎাদন প্রততদমাকী কদদয তুরনায় ওভ য়ায় তুরা এওটি
রাবচনও পর য়া দত্ত্ব এঔন চনতপ্রয়তা রাব ওদযতন । ফাাংরাদদদয আফায়া  চতভয তফতষ্টয তুরা উৎাদদনয উদমাকী ।
অতধওন্তু কদদ কৃতত্রভ আঁদয উৎাদন খুফই নকন্য তফধায় ফস্ত্রদণ্যয ফহুমুঔীওযণ তফতঘ্নত দচ্ছ
। প্রদয়াচনীয় যওাতয দমাতকতায
ভাধ্যদভ তুরাঘাল চনতপ্রয় ওযায ভাধ্যদভ ফস্ত্রতদেয চন্য ঘাতদাকৃত তুরায উদেঔদমাগ্য অাং যফযা ওযা ম্ভফ।
ফস্ত্রতদেয ওাঁঘাভাদরয স্থানীয় উৎাদদন উদযাক :
১. কৃতল ম্প্রাযণ অতধদিদযয আতায় তুরা উৎাদন ওভিসূতঘ অতধওতয কচাযদায ওযায ভাধ্যদভ কদদ তুরা ঘাল উদমাকী তফতবন্ন
এরাওায় তুরা ঘাদলয ম্প্রাযণ ওযা দফ;
২. কৃতল ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ তুরা উন্নয়ন কফাদডিয ভাধ্যদভ উন্নতভাদনয তুরাফীচ আভদাতনয ব্যফস্থা অন্যান্য প্রদয়াচনীয় ওভিসূতঘ গ্রণ
ওযা দফ;
৩. কৃতল ম্প্রাযণ অতধদিদযয আতায় তুরা উৎাদন উৎাতত ওযায চন্য ঘালীদদযদও প্রদয়াচদন নকদ ায়তা প্রদান ফীচ
তুরা, ায  ওীটনাও লধ ন্যায্য মূদল্য যফযাদয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৪. তুরায আঁ কথদও ফীচ পৃথওীওযদণয চন্য আদৄতনও Ginning ব্যফস্থা ঘালু ওযা দফ ;
৫. তুরাঘাল ম্প্রাযদণয াাাত কৃতত্রভ আঁ উৎাদদন নতুন প্রযুতক্ত ব্যফায এফাং কদীয় কদরা-কওতভওযার তদোন্নয়দনয
ভাধ্যদভ কৃতত্রভ আঁ উৎাদদনয চন্য প্রদয়াচনীয় দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ ;
৬. কৃতত্রভ আঁ (তরদয়োয, এক্রাইতরও, তবও, নাইরন ইতযাতদ) উৎাদদন আদৄতনও প্রযুতক্তয ব্যফায এফাং কদীয়
কদরাদওতভওযার তে উন্নয়দনয ভাধ্যদভ কৃতত্রভ আঁ উৎাদদনয চন্য প্রদয়াচনীয় দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ;
৭. তুরা,াট  অন্যান্য প্রাকৃততও তন্তুয (কযভ, উর ইতযাতদ) াংতভেদন সুতা উৎাদন  ফহুমুঔী ফস্ত্রদণ্যয উৎাদন উৎাতত ওযা দফ;
৮. অন্যান্য প্রাকৃততও তন্তু মথা:নাতযদওদরয কঙাফো, আনাযদয াতা, ওরাকাদঙয আঁ, ধতনঘা, ফাঁ ইতযাতদ দ্বাযা তযদধয় ফস্ত্র
উৎাদদন তফতবন্ন এনতচ, বুটিও  পযান াংস্থা ওর্তও
ি কদফলণা তযঘারনায় উৎা  দমাতকতা প্রদান ওযা দফ ।
অধ্যায় - ৭
ভানফ ম্পদ উন্নয়ন
কদদয ফস্ত্রঔাতদও ফতিভাদন আন্তচিাততও ফাচাদযয াদথ প্রততদমাতকতা ওযদত দচ্ছ। পদর এ ঔাদতয ওাম িক্রভ দক্ষতায দি তযঘারনায
রদক্ষ প্রযুতক্তকত  প্রাতনও কক্ষদত্র উৎওল ি াধন অতযাফশ্যও। ফাাংরাদদদ দক্ষ, অতবজ্ঞ এফাং উন্নত প্রযুতক্তকত জ্ঞানম্পন্ন চনফদরয অবাফ
যদয়দঙ। পদর ফস্ত্রতদেয তফতবন্ন উঔাদতয দক্ষ তযঘারনা  উৎাদন বৃতদ্ধয চন্য তফদদ কথদও দক্ষ চনফর  তফদলজ্ঞ আনয়ন ওদয অদনও
তভর তযঘারনা ওযদত দচ্ছ। এদত এওতদদও উৎাদন ব্যয় বৃতদ্ধ াদচ্ছ অন্যতদদও ফস্ত্রতে তফদদত চনফদরয উয তনবিযীর দয় েদঙ । এ
অফস্থা কথদও উত্তযদণয রদক্ষ কদদয তক্ষা  প্রতক্ষণ ব্যফস্থা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয চন্য স্বে  দীখ িদভয়াদী তযওেনা গ্রণ
ওযা প্রদয়াচন।
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ভানফ ম্পদ উন্নয়দন উদযাক :
১.চাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ওাউতন্পর (NSDC) এয আতায় ফস্ত্রঔাদতয গুরুত্বপূণ ি াংকেন  ফস্ত্রঔাদতয কদফলণা প্রততষ্ঠানমূদয ভন্বদয়
কটক্সটাইর কক্টয তস্করস্ ওাউতন্পর কেন ওযা দফ। ওাউতন্পর কটক্সটাইর কক্টদয স্থানীয় দক্ষ চনফদরয ঘাতদাপূযদণয াাাত
আন্তচিাততও তযভেদর দক্ষ চনফর যফযাদয উদযাক গ্রণ ওযদফ ;
২. ফস্ত্রঔাদতয তক্ষা  চনফদরয দক্ষতা উন্নয়দনয চন্য তক্ষা ভন্ত্রণারদয়য অধীদন ফাাংরাদদ কটক্সটাইর তফেতফযারয় এফাং ফস্ত্র  াট
ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন াংস্থা কমভন, ফস্ত্র তযদিদযয অধীন কটক্সটাইর ইতঞ্জতনয়াতযাং ওদরচ, কটক্সটাইর তডদপ্লাভা ইনতেটিউট 
কটক্সটাইর কবাদওনার ইনতেটিউট; ফাাংরাদদ তাঁত কফাডি এয তনয়ন্ত্রণাধীন প্রতক্ষণ ইনতেটিউটমূ, কযভ কদফলণা  প্রতক্ষণ
ইনতেটিউট ইতযাতদ তফযভান যদয়দঙ । এঙাো াফতরও প্রাইদবট াট িনাযীদয আতায় তযঘাতরত তনটায, তফতচএভইএ তযঘাতরত
ইউতনবাতিটি অফ পযান এযাে কটওদনারতচ, তফদওএভইএ তযঘাতরত ইনতেটিউট অফ এযাাদযর তযাঘ ি এযাে কটওদনারতচ, অন্যান্য
কফযওাতয তফেতফযারদয়য কটক্সটাইর তফবাক, যওাতয  কফযওাতয কটক্সটাইর ইনতেটিউট ঘরভান যদয়দঙ । এ ওর তক্ষা  প্রতক্ষণ
প্রততষ্ঠানগুদরায ক্ষভতা বৃতদ্ধ এফাং তক্ষা  প্রতক্ষদণয ভান উন্নয়দন প্রদয়াচনীয় দমাতকতা প্রদান ওযা দফ ;
৩. ফস্ত্র  যিাতনমুঔী তততযদাাও তদে ওভিযত চনফদরয ওাতযকতয তক্ষা  প্রতক্ষদণয আদৄতনওায়দনয রদক্ষ আন্তচিাততও খ্যাতত
ম্পন্ন তফেতফযারয়  প্রততষ্ঠাদনয াদথ কওৌরকত ভদছাতা চুতক্ত ম্পাদন  ফাস্তফায়দনয দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ
। তফযভান
ফস্ত্রতক্ষা  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান মূদয তক্ষা  প্রতক্ষণ ব্যফস্থা তক্তারীওযদণয কক্ষদত্র কদত-তফদদত াংস্থায আতথ িও  ওাতযকতয
ায়তা গ্রদণয উদযাক গ্রণ ওযা দফ;
৪. ফস্ত্রঔাদতয ভানফম্পদ উন্নয়দন যওাতয -কফযওাতয তক্ষা প্রততষ্ঠাদনয তক্ষা ওাতযকুরাদভয আদৄতনওায়ন  কমাগ্য তক্ষও তনদয়াক ,
প্রদয়াচদন আন্তচিাততও াদযয কফতন ইতযাতদ সুতফধা প্রদাদনয ভাধ্যদভ তনতদ িষ্ট তক্ষা প্রততষ্ঠানমূদ চুতক্ততবতত্তও তক্ষও তনদয়াক ওযা দফ ;
৫. তততযদাাও উৎাদন, উৎওল ি াধন  তফণন কচাযদায ওযায রদক্ষ ইোতিয়ার কপ্রাডাওন ইতঞ্জতনয়াতযাং, ভাদঘ িোইতচাং, পযান
কটওদনাদরাতচ  ফাচাযচাতওযণ াংক্রান্ত তক্ষা  প্রতক্ষণ ব্যফস্থা ম্প্রাযণ ওযা দফ ।এঙাো উচ্চমূল্য, পযান ণ্য  তফদলাতয়ত
কাাও উৎাদদন চাতীয় ক্ষভতা কদে কতারায চন্য যওাতয  কফযওাতয তফেতফযারয় ওদরচ  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠাদন নতুন তক্ষা
ওাম িক্রভ গ্রণ এফাং তফবাক স্থান ওাম িওয প্রদঘষ্টা গ্রণ ওযা দফ ;
৬. ফস্ত্রঔাদত যওাতয  কফযওাতয উদযাদক ওাতযকতয তক্ষা উচ্চতয তক্ষা ব্যফস্থা  উৎা প্রদান ওযা দফ । দক্ষ প্রতক্ষও তততযয
চন্য তফযভান Trainer Training Center (TTC) গুদরায অফওাোদভাকত উন্নয়নমূরও ওাম িক্রদভয াাাত নতুন TTC স্থান ওযা
দফ। ফস্ত্র তক্ষা  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠাদন কদফলণা কচাযদায ওযা দফ  ফস্ত্রতদেয উন্নয়দনয চন্য কদদ তফদলাতয়ত পূণ িাি কটক্সটাইর
কদফলণা প্রততষ্ঠান স্থাদনয ওাম িক্রভ গ্রণ ওযা দফ;
৭. ম িায়ক্রদভ তফদদত ফস্ত্র প্রযুতক্ততফদ  প্রদওৌরীদদয উয তনবিযতা হ্রাদয দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ ;
৮. কদদয কাাও ঔাদতয বতফষ্যৎ উন্নয়দনয তফদফঘনায় বুচ তোয়দনয চন্য দক্ষতা উন্নয়নদও তফদফঘনায় কযদঔ দক্ষ ভানফ ম্পদ
ব্যফস্থানায উয কচায প্রদান এফাং প্রদমাচয কক্ষদত্র তক্ষা  প্রতক্ষদণয ব্যফস্থা এফাং প্রদয়াচনীয় দমাতকতা প্রদান ওযা দফ ।

অধ্যায় – ৮
যাচস্ব এফাং আতথ িও প্রদণাদনা
ফস্ত্র  কাাও তদেয ওর উঔাত মন্ত্রাতত, মন্ত্রাাং  এযাদক্সতযচ, যাং-যায়ন, ফস্ত্রতদেয প্রাথতভও, ভাধ্যতভও  উৎাতদত
দণ্যয আভদাতন, ওয অফওা, নুতন তে স্থান  আদৄতনওায়ন ঔাদত তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র কডট-ইকুইটিয অনুাত, নকদ ায়তায ায,
স্বে  দীখ ি কভয়াদী ঋদণয উয সুদদয ায ইতযাতদ তফলদয় এওই ধযদণয তওছু ভস্যায ম্মুঔীন দয় আদঙ
। এ ওর ভস্যা
ভাধাদনয চন্য তফযভান তেনীততয াদথ াভঞ্জস্য কযদঔ তনদম্নাক্ত ওাম িক্রভ গ্রণ ওযা দফ :
১. কম ওর ফস্ত্র  কাাওতে তাদদয উৎাতদত দণ্যয ওভদক্ষ ৮০ তাাং যিাতন ওদয অথফা যিাতন দণ্যয ওাঁঘাভার তদদফ
উৎাতদত দণ্যয ৮০ তাাং যফযা ওদয কফ তে প্রততষ্ঠানদও যিাতনমুঔী ফস্ত্র  কাাও তে তদদফ কণ্য ওযা ;
২. যিাতনমুঔী ফস্ত্র  কাাও তেদও অগ্রাতধওায প্রদান এফাং যিাতন নীততয াদথ াভঞ্জস্য কযদঔ ফদস্ত্রয অগ্র  িাৎ তদেয প্রাদয
যওাতযবাদফ ফ িাত্মও দমাতকতা প্রদান ;
৩. যিাতনমুঔী ফস্ত্রতদেয তফতবন্ন মন্ত্রাাং এফাং উওযণ (এযাদক্সতযচ,যাং-যায়ন, াইতচাং ম্যাদটতযয়ারস্ ইতযাতদ) আভদাতনদত তফযভান
কযয়াতত সুতফধা অব্যাত যাঔা এফাং ণ্যঘারান দ্রুত শুল্কায়ন  ঔারাদয চন্য শুল্ক ওর্তি ক্ষ প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদফ;
৪. আভদাতন তনবিয মন্ত্রাততয ভদধ্য কম ওর মন্ত্রাতত স্থানীয় তে প্রততষ্ঠান ওর্তওি উৎাতদত য় ক ওর প্রততষ্ঠানদও উৎা প্রদান ওযা দফ;
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৫. যিাতন দণ্যয চন্য শুল্ক ফ্লাট কযইট এ প্রতযািণ
আদযা চীওযদণয উদযাক গ্রণ ওযা দফ;

(Duty Drawback)

এয সুদমাক অব্যাত থাওদফ এফাং শুল্ক প্রতযািণ প্রদান দ্ধতত

৬. অতযফতিনীয় এফাংতনধ িাতযত ঋণদত্রয  তফক্রয়চুতক্তয তফযীদত ভদয় ভদয় তনধ িাতযত াদয ঋণ প্রদাদনয ব্যফস্থা যাঔা;
৭. িাৎ াংদমাক তনতিত ওযায রদক্ষয যিাতনমুঔী তততযদাাও তে অন্যান্য স্থানীয় ওাঁঘাভার ব্যফাযওাযী যিাতনমুঔী ফস্ত্রতেদও পূফ িতনধ িাতযত
াদয সুদমাক-সুতফধা প্রদান ওযা দফ। যিাতনমুঔী ফস্ত্রতে উঔাদতয স্থানীয় প্রচ্ছন্ন যিাতনওাযওকণদও (deemed exporters) অনুরূ সুতফধা প্রদান;

৮. যিাতন ণ্য উৎাদদনয চন্য প্রদয়াচনীয় তওন্তু তনতলদ্ধ ফা াংযতক্ষত তদদফ তাতরওাভুক্ত ওাঁঘাভার উযুক্ত ওর্তি দক্ষয অনাতত্ত
াদদক্ষ ীতভত ম িাদয় আভদাতনয সুতফধা প্রদান অব্যাত যাঔা;
৯. তবাক যিাতনমুঔী তততযদাাও  ফস্ত্রতদেয কক্ষদত্র তফযভান ফদেড য়যায াউচ সুতফধা অব্যাত যাঔা দফ ;
১০. ইটিত স্থাদন ায়তায রদক্ষ ইটিত াংতিষ্ট কভতনাতয তফনা শুদল্ক ফা কযয়াতত াদয শুল্ক সুতফধায় আভদাতন এফাং স্থাদন ায়তায
রদক্ষ ফাাংরাদদ যওায ওর্তওি ফযােকৃত ততফদরয অধীদন তফতনদয়াক ীভা বৃতদ্ধয তফলয়টি ভয় ভয় যওায ওর্তওি তফদফঘনা ওযা দফ;
১১. যিাতন ঋণ তনিয়তা তস্কভদও অতধওতয ম্প্রাতযত  কচাযদায ওযা এফাং তফযভান ব্যাও-টু-ব্যাও ঋণদত্রয সুতফধা অব্যাত যাঔা ;
১২.যওাদযয প্রঘতরত নীততয াদথ িতত কযদঔ যিাতনদমাগ্য ণ্য
উৎাদদনয প্রদয়াচনীয় কক্ষদত্র তনধ িাতযত তযভান শুল্কমুক্ত
ওাঁঘাভাদরয নমুনা আভদাতনয সুতফধা প্রদাদনয তফলয়টি তফযভান তেনীতত অনুমায়ী তফদফঘনা ওযা দফ। স্থানীয় তে প্রততষ্ঠাদনয স্বাথ ি ক্ষুন্ন
না ওদয এ তফলদয় তফযভান অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাদকয প্রজ্ঞান অনুমায়ী সুতফধা প্রদান ;
১৩.তিতনাং উঔাদতয উন্নয়দনয স্বাদথ ি এ ঔাদতয অতযাম ি উওযণ ওাঁঘাতুরা  অন্যান্য কৃতত্রভ তন্তু এফাং এটি তততযয উওযদণয
কক্ষদত্র তফযভান শুল্ক-ওয কযয়াত সুতফধা অব্যাত যাঔা;
১৪.তাঁতীদদয চন্য উন্নত ভাদনয প্রদয়াচনীয় সুতা,যাং-যায়ন এফাং খুঘযা মন্ত্রাাং আভদাতনয কক্ষদত্র ায়তা প্রদান ওযা;
১৫. তঘতিত রুগ্নতদেয পুনফ িাদন প্রদয়াচনীয় উদযাক গ্রণ ওযা ;
১৬.স্থানীয় ঘাতদা  যিাতনমু ঔী তততযদাাও তদেয ফস্ত্র ঘাতদা বৃতদ্ধদত ায়তা প্রদাদনয চন্য কমৌতক্তও ম িাদয় সুদদয ায হ্রা ওদয
নতুন তফতনদয়াক  ঘরতত মূরধন অথ িায়দনয ব্যাাদয ফাতণতচযও ব্যাাংও  অন্যান্য অথ িরগ্নীওাযী প্রততষ্ঠান ওর্তও
ি তে ইউতনটমূদও
ঋণ ায়তা প্রদাদন উৎাততওযণ;
১৭. কটক্সটাইর াওি, অথ িননততও অঞ্চর  তোদওি ফস্তঔাত এফাং উঔাদতয ওর তদেয কওন্দ্রীবফন প্রদয়াচন । এ চন্য তনদম্নাক্ত
দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ : ও) এ ওর অঞ্চদর নতুন ফস্ত্রতে স্থাদনয অনুভতত প্রদান ;
ঔ) কম ওর পুদযাদনা তে এ অঞ্চদর স্থানান্তদয আগ্রী কওর তদেয চন্য আতথ িও  অন্যান্য দমাতকতা প্রদান;
ক) এ ওর কওন্দ্রীর্ভত কটক্সটাইর তদেয চন্য কওন্দ্রীয় ইটিত স্থাদনয চন্য প্রদয়াচনীয় ওর ায়তা প্রদান;
খ) ওর অফওাোদভাকত সুদমাক-সুতফধা তনতিতওযণ;
১৮. অনুন্নত তে এরাওায় ফস্ত্রতে ফা ফস্ত্রেী স্থাদন প্রদয়াচনীয় দমাতকতা প্রদান ওযা ;
১৯. ফস্ত্রঔাদত তে প্রততষ্ঠায চন্য কফযওাতয ঔাদতয ঋণ ফাঙাই ওতভটিয পূফ িানুদভাদন াদদক্ষ তফদদতও উৎ দত ঋণ গ্রণ ওযা মাদফ ;
২০. চাতীয় তেনীতত ২০১৬ এ তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র কম ওর প্রদণাদনা কখাতলত দয়দঙ কগুদরা ফস্ত্র ঔাদতয তফদদতও তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র প্রদয়াচন
অনুমায়ী প্রদমাচয দফ।
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অধ্যায়-৯
ফস্ত্রঔাদত তফদদত তফতনদয়াক
ফস্ত্রঔাদত তফদদত তফতনদয়াক আওল িণ ওযায রদক্ষ তনদম্নাক্তউদযাক গ্রণ ওযা দফ :
১. উচ্চ প্রযুতক্তম্পন্ন  উদ্ভাফনীমূরও ফস্ত্রতদে প্রতযক্ষ তফদদতও তফতনদয়াক উৎাততওযণ ;
২. তফযভান তফদদত প্রাইদবট তফতনদয়াক (উন্নয়ন  াংযক্ষণ) অনুমায়ী ফস্ত্রঔাদত তফদদত তফতনদয়াক উন্নয়ন  াংযক্ষণ;
৩. তফদদতও তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র তফতনদয়াককৃত মূরধদনয উয তফযভান আইদনয আতায় পূণ ি প্রতযাফাদনয সুতফধা প্রদান। অনুরূবাদফ
প্রদমাচয কক্ষদত্র ওয তযদাধ াদদক্ষ রাব  তডতবদডে ম্পূণ ি স্থানান্তযদমাগ্য । তফদদত তফতনদয়াকওাযী মতদ তায প্রতযাফানদমাগ্য
তডতবদডে ফা অতচিত রাব পুণযায় তফতনদয়াক ওদযন তা দর তাকও নতুন তফতনদয়াক তদদফ কণ্যওযণ ;
৪. ফাাংরাদদদ তনদয়াকপ্রাি তফদদত নাকতযওদদয ভাতও ভজুযীয ৭৫% এফাং তনদয়াদকয তি কভাতাদফও তাদদয ঞ্চয়  অফযওারীন
সুতফধাতদয কক্ষদত্র ১০০% প্রতযাফাদনয সুদমাক তফদফঘনাওযণ ;
৫. অগ্রাতধওাযপ্রাি তেঔাতমূদ তফদদতও তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র তফদল ওদয ক্ষুদ্র  ভাছাতয তদে তফতনদয়াকওাযীদও তফতও তে
নকযীদত ফা অথ িননততও অঞ্চদর চতভ ফযাদেয কক্ষদত্র অগ্রাতধওায প্রদান;
৬. অনাফাী ফাাংরাদদত নাকতযওদদয
(NRB) তফতনদয়াকদও প্রতযক্ষ তফদদত তফতনদয়াক তদদফ কণ্য ওযা
তফতনদয়াকওাযীকণ কমন অভ প্রততদমাতকতায ম্মুঔীন না ন তায প্রতত চাক দৃতষ্ট যাঔা ;

, এদক্ষদত্র কদত

৭. তডতচটার ফাাংরাদদ কোয স্বপ্নদও ফাস্তদফ রূ তদদত কক্ষত্র তফদদল উচ্চ প্রযুতক্ততবতত্তও ফস্ত্রতে স্থাদন তফদল অগ্রাতধওায প্রদান ;
৮. The Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 এ তবর্দললক লবলির্য়াগর্ক ভয ার্ব
সুযক্ষা প্রদান ওযা দয়দঙ ক ভস্ত তফধান ফস্ত্রঔাদতয তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র প্রদমাচয দফ;
৯. চাতীয় তেনীতত ২০১৬ এ তফদদতও তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র কমওর
তফদদতও তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র প্রদয়াচন অনুমায়ী প্রদমাচয দফ;

প্রদণাদনা কখাতলত দয়দঙ কগুদরা ফস্ত্র ঔাদতয

১০. The Income Tax Ordinance 1984 এ তফদদত কওাম্পানীয কক্ষদত্র কম ওর ওয অফওা সুতফধা এফাং ত্বযাতয়ত অফঘয় (Accelarated
Depreciation) প্রদান ওযা দয়দঙ তা ফস্ত্রঔাদত কম ওর কওাম্পানী তফতনদয়াক ওযদফ তাদদয কক্ষদত্র এওইবাদফ প্রদমাচয দফ ।

অধ্যায় – ১০
ফস্ত্রনীতত ফাস্তফায়ন কওৌরমূ
১. তফযভান তেনীতত, আভদাতন  যিাতন নীততয াদথ াভঞ্জস্য কযদঔ ফস্ত্রনীতত-২০১৭ এয উদেশ্যমূ ফাস্তফায়দনয কওৌর তনধ িাযণ ওযা দয়দঙ;
২. ফস্ত্রঔাতদও তফেফাতণদচয প্রততদমাকী ওদয কতারায চন্য ঘরতত ততফদরয াংস্থান যাঔায তফলয়টি তফদফঘনায় তনদয় ব্যাাংও  আতথ িও প্রততষ্ঠান
নতুন প্রওে তফতনদয়াদক অাংগ্রণ ওযদফ ফা উদযাক কনদফ;
৩. প্রাথতভও ফস্ত্রতে  যিাতনমুঔী তততযদাাও তদে তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র ঋণ  মূরধদনয অনুাত, ঋদণয উয সুদ কমৌতক্তও ম িাদয় তনধ িাযণ
ওযায চন্য ব্যাাংও  আতথ িও প্রততষ্ঠানগুদরাদও উৎাতত ওযা দফ এফাং উৎাতদত দণ্যয চন্য শুল্কায কমৌতক্তওীওযদণয উদযাক গ্রণ ওযা দফ;
৪. কদদয তফার কফওায চনদকাষ্ঠীয ওথা তফদফঘনায় কযদঔ পুরুল উদযাক্তাদদয াাাত নাযী উদযাক্তা সৃতষ্ট  উন্নয়দনয রদক্ষ অগ্রাতধওায
প্রদাদনয ভাধ্যদভ অতধওতয ওভিাংস্থাদনয সুদমাক ওযা দফ। যিাতন আয়  মূল্য াংদমাচদন য ভাধ্যদভ চাতীয় আদয় অতধওতয অফদান কযদঔ
ফস্ত্রঔাত মাদত চাতীয় অথ িননততও উন্নয়দন মুখ্য ঘাতরওাতক্ত তদদফ র্ভতভওা ারন ওযদত াদয তায তনিয়তা তফধান ওযা দফ;
৫. ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদত তফযভান পুযাতন  অরাবচনও ম িাদয় উনীত তেমূদয উৎাদন ক্ষভতায আধু নিকায়দনয ভাধ্যদভ এ
ঔাদতয াতফ িও উন্নতত াধন ওযা দফ;
৬. কম ফ ফন্ধ ওাযঔানায় তফওে তফতনদয়াক দচ্ছ না, কগুদরায ব্যাাদয ওযণীয় তনধ িাযদণয চন্য উযুক্ত ব্যতক্ত
ফা প্রততষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ
অথ িননততও ম্ভাব্যতা মাঘাই ওদয প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা কনয়া দফ। তদফ কদক্ষদত্র তাদদয দায়-কদনা তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা না ওদয কঔাদত কওান নতুন
প্রওে ফা ওরওাযঔানা পুনরুজ্জীফদনয উদযাক কনয়া দফ না;
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৭. ফস্ত্রতদেয তফতবন্ন উঔাদতয রুগ্নতদেয তাতরওা প্রণয়ন এফাং এ ওর তদেয উন্নয়দনয চন্য উদযাক্তাদদয কমৌতক্তও ায়তা প্রদান ওযা দফ;
৮. ফস্ত্রঔাদত নতুন তে স্থাদন কদী-তফদদী এফাং প্রফাী ফাাংরাদদীকদয তফতনদয়াক উৎাতত ওযা দফ। কদদয আথ ি -াভাতচও অফস্থা
তফদফঘনায় কযদঔ চনস্বাদথ ি াভতগ্রও ওভিাংস্থাদনয ধাযাদও অব্যাত যাঔদত যওায কম কওান অথ িননততও ফা ওাোদভাকত পুনতফ িন্যাদয
প্রস্তাফ গ্রণ  তফদফঘনা ওযদফ;
৯. ফস্ত্রদণ্যয ঘাতদা  যফযাদয খাটতত পূযদণ ব্যতক্তঔাদত নতুন তে স্থান  তফযভান তে মূদয প্রদয়াচনীয় ম্প্রাযদণ
যওাদযয তফতবন্ন নীততয াদথ াংকতত কযদঔ উৎা  ায়তা প্রদান ওযা দফ;
১০. ায়াযলুভ উঔাদতয পুনফ িান ওভিসূতঘ গ্রণ এফাং এ ঔাদত অব্যফহৃত উৎাদন ক্ষভতায পূণ ি ব্যফায ওদয কদদয স্থানীয় 
যিাতনমুঔী তততযদাাও তদেয ফদস্ত্রয ঘাতদা পূযদণ ায়তা  যাতয যিাতন উৎাতত ওযা দফ;
১১. তাঁত তদেয তফযভান ভস্যাতদয ভাধান ওদয এয প্রযুতক্তকত উন্নয়ন াধন এফাং ওাঁঘাভার প্রাতি  উৎাতদত ফদস্ত্রয সুষ্ঠু তফণন
তনতিত ওযায রদক্ষ তাঁত কফাদডিয ওভিওাে অতধওতয কচাযদায ওযা দফ ;
১২. ফস্ত্রতদে তুরায াদথ াট অন্যান্য প্রাকৃততও  কৃতত্রভ তন্তু ব্যফায  কদফলণায উয গুরুত্ব আদযা ওযা দফ;
১৩. ফস্ত্রতে স্থাদন তফতনদয়াক অথ িায়দন ততেদওদটড ততফর সৃতষ্টয ব্যফস্থা গ্রণ অব্যাত যাঔা দফ ;
১৪. স্থানীয়বাদফ উৎাতদত ফস্ত্রণ্য আন্তচিাততও ভাদন উন্নীত ওযায রদক্ষ কটতোং  গুণকত ভান তনয়ন্ত্রদণ ওাম িওয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং
উৎাতদত ফস্ত্র দণ্যয গুণাগুণ যীক্ষা সুরদব, দচ  দ্রুততায াদথ ম্পন্ন ওযায রদক্ষ প্রদয়াচনীয় সুতফধাতদ প্রদান ওযা দফ ;
১৫. ফস্ত্রতদে দীখ িদভয়াদী অথ িায়দনয ঘাতদা পুযদণ প্রদয়াচনীয় উদযাক কনয়া দফ;
১৬. ফস্ত্রতদেয াদথ াংতিষ্ট ভানফ ম্পদ উন্নয়দন প্রদয়াচনীয় দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ;
১৭. ফস্ত্রঔাদত তোয়ন প্রতক্রয়ায় তযদফফান্ধফতা ফচায় যাঔা দফ। স্বাস্থয  তনযাত্তা ম্পতওিত তফলয়গুদরা তফে ফাতণচয াংস্থায তফতধ
তফধান  অন্যান্য ভানদদেয াদথ াংকততপূণ িবাদফ অনুযণ তনতিত ওযা দফ;
১৮. এওটি ইনপযদভন  ডাটা ব্যাাংও প্রততষ্ঠায উদেদশ্য ফাাংরাদদ তযাংখ্যান বুযদযায তে তযাংখ্যান ইউতনট এফাং কালও
ওর্তি দক্ষয (ফস্ত্র তযদিয, এএভই পাউদেন, তাঁত কফাডি, কযভ উন্নয়ন কফাডি ইতযাতদ) ম্যাদনচদভট ইনপযদভন তদেভ উইাংদও
তক্তারী ওযা দফ কমঔাদন তফতনদয়াকওাযীযা ঘাতদা অনুমায়ী তথ্য াদফন। কফযওাতয ফা ব্যতক্তঔাদতয তফতনদয়াক,আউটপুট, ওভিাংস্থান
ইতযাতদ তফলদয় াংকততপূণ ি তথ্য কদত তফতবন্ন যওা তয এদচতন্প  াংস্থায ভদধ্য ভন্বয় প্রততষ্ঠায উদযাক কনয়া দফ, মা ঐ ওর
প্রততষ্ঠাদনয দয়ফাইদট তনয়তভত প্রওা ওযা দফ;
১৯. ফস্ত্রতদেয ঘাতদা অনুমায়ী ফস্ত্র প্রযুতক্ততফদ যফযাদয তনতভত্ত অগ্রাতধওায তবতত্তদত ওাতযকতয তক্ষা  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান স্থাদনয
চন্য যওাতয  কফযওাতয উদযাক গ্রণ ওযা দফ ;
২০. তফযভান ‘ফাাংরাদদ অথ িননততও অঞ্চর আইন ’ এয আদরাদও ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদতয তে স্থাদনয উদমাকী সুদমাক সুতফধা
াংফতরত ইতদচড, কটক্সটাইর  কাদভিট েী, কিার ইদওানতভও কচান, তোওি, াইদটও াওি ইতযাতদ স্থাদনয চন্য অগ্রাতধওায
তবতত্তদত দদক্ষ গ্রণ ওযা দফ ;
২১. তযদফ দূলণমুক্ত যাঔায রদক্ষয ফস্ত্র  তততযদাাও তদেয ডাইাং, তপ্রতটাং  তপতনতাং (Wet Processing) এফাং য়াতাং
ওাযঔানামূদয তফযভান অফস্থান এফাং এ ধযদণয নতুন তে ইউতনট স্থাদনয কক্ষদত্র ইউতনট তবতত্তও অথফা অঞ্চর তবতত্তও
ETP
স্থাদনয ম্ভাব্যতা মাঘাইপূফ িও ব্যতক্তকত উদযাক অথফা প্রদমাচয কক্ষদত্র াফতরও প্রাইদবট াট িনাযীদ
ETP স্থাদনয ব্যাাদয
দমাতকতা  প্রদণাদনা প্রদান ওযা দফ;
২২. কঙাট কঙাট ডাইাং ওাযঔানাগুদরায দূলণ তনয়ন্ত্রদণ ওতভউতনটি তবতত্তও Effluent Treatment Plant (ETP) স্থান ওযা দফ;
২৩. কাাও তে ওাযঔানা স্থান  ওর প্রততষ্ঠাদনয আভদাতন-যিাতন কফা াংতিষ্ট যওা তয প্রততষ্ঠান  দিযদও অনরাইদন াংযুক্ত
ওদয ন্যানার তদির উইনদডা প্রততষ্ঠা ওযা দফ।
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অধ্যায়-১১
ফাস্তফায়ন, তযফীক্ষণ  মূল্যায়ন
১১.১. াংতিষ্ট যওাতয, আধাযওাতয  কফযওাতয প্রততষ্ঠানমূ ফস্ত্রনীতত- ২০১ ৫ অনুযণ ওযদফ এফাং এয মথামথ ফাস্তফায়ন 
তনয়তভত তযফীক্ষণ এফাং এ তদেয উন্নয়দনয াদথ িতত কযদঔ প্রদয়াচনীয় কক্ষদত্র তযফতিন আনয়ন ওযদফ।
১১.২ উদদষ্টা ওতভটি ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদতয ভতন্বত উন্নয়ন ওাম িক্রভ ম িাদরাঘনা ওযা  ফস্ত্রনীতত ফাস্তফায়দনয কক্ষদত্র
াংতিষ্ট যওাতয  কফযওাতয াংস্থা ফা তভততমূদয ওাম িক্রদভয ভন্বয় াধন ওযায রদক্ষ
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয়
ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রীয বাততদত্ব ফস্ত্র তফলয়ও এওটি উদদষ্টা ওতভটি কেন ওযা দফ
। এই ওতভটিদত াংতিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য
তঘফকণ, অন্যান্য াংতিষ্ট যওাতয ওভিওতিাবৃন্দ এফাং াংতিষ্ট কফযওাতয ঔাদতয এযাদাতদয়ন মূদয প্রতততনতধকণদও অন্তভুিক্ত ওযা দফ ।
ফস্ত্র  কাাওঔাদত তযওতেত তোয়দন তদোদযাক্তাদদয তে ওাযঔানা প্রততষ্ঠা  ওাম িওযবাদফ তযঘারনা ওযায রদক্ষ
প্রদয়াচনীয় যাভি  াতফ িও ায়তা প্রদাদনয চন্য এফাং তফযভান তে ওাযঔানাগুদরায তফতফধ ভস্যাফরী তনযদন াংতিষ্ট
ভন্ত্রণারয়  াংস্থামূদয ভদধ্য ভন্বয়াধন ওদয প্রদয়াচনীয় সুাতয প্রণয়ন  ায়তা প্রদাদনয র কক্ষ ফস্ত্রনীতত-২০১৭ এ ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারদয়য তত্ত্বাফধাদন তনম্নরূ এওটি উদদষ্টা ওতভটি কেদনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ :
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।

ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
ভাননীয় প্রততভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
মুখ্য তঘফ, প্রধানভন্ত্রীয ওাম িারয়
তনফ িাী কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ তফতনদয়াক উন্নয়ন ওর্তিক্ষ
কবন িয, ফাাংরাদদ ব্যাাংও
ততনয়য তঘফ/তঘফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, অথ ি তফবাক, অথ ি ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, ফাতণচয ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, ব্যাাংও  আতথ িও প্রততষ্ঠান তফবাক, অথ ি ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, তে ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, তক্ষা ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, তযওেনা তফবাক
ততনয়য তঘফ/তঘফ, তযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, কৃতল ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, েভ  ওভিাংস্থান ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, তফজ্ঞান এফাং তথ্য  কমাকাদমাক প্রযুতক্ত ভন্ত্রণারয়
ততনয়য তঘফ/তঘফ, অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাক  কঘয়াযম্যান ,চাতীয় যাচস্ব কফাড ি
ততনয়য তঘফ/তঘফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ যিাতন প্রতক্রয়াওযণ অঞ্চর (কফচা)
কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ অথ িননততও অঞ্চর ওর্তিক্ষ (কফচা)
কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ তাঁত কফাড ি
কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কটক্সটাইর তভর ওদিাদযন (তফটিএভত),
কঘয়াযম্যান, ফাাংরাদদ াটওর ওদিাদযন (তফদচএভত)
বাই কঘয়াযম্যান, যিাতন উন্নয়ন বুযদযা
ভাতযঘারও , ফাাংরাদদ কযভ উন্নয়ন কফাড ি
তযঘারও, ফস্ত্র তযদিয
তনফ িাী তযঘারও, তুরা উন্নয়ন কফাড ি
বাতত, তদ কপডাদযন অফ ফাাংরাদদ কঘম্বা ি অফ ওভা ি এে ইোতি (এপতফততআই)
বাতত, ফাাংরাদদ কটক্সটাইর তভর এদাতদয়ন (তফটিএভএ)
বাতত, ফাাংরাদদ নীটয়ায ম্যানুপযাওঘাযা ি এে এক্সদাট িা ি এদাতদয়ন (তফদওএভইএ)
বাতত,ফাাংরাদদ কাদভিট ম্যানুপযাওঘাযা ি এে এক্সদাট িা ি এদাতদয়ন (তফতচএভইএ)
বাতত, ফাাংরাদদ কটতয টাদয়র এে তরদনন ম্যানুপযাওঘাযা ি এে এক্সদাট িা ি এদাতদয়ন ( তফটিটিএরএভইএ )
বাতত,ফাাংরাদদ কিারাইচড কটক্সটাইর তভর এে ায়াযলুভ ইোতিচ এদাতদয়ন ( তফএটিএভতআইএ )
কঘয়াযম্যান, উইদভন অতরতপ্রতনউয়া ি এদাতদয়ন
যুগ্মতঘফ (ফস্ত্র), ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়

বাতত
-বাতত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-তঘফ

এ ওতভটি ন্যযনদক্ষ লান্াতও তবতত্তদত বায় তভতরত দফন এফাং ফস্ত্রনীতত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত অগ্রকতত ম িাদরাঘনা ওদয সুাতয প্রণয়ন
এফাং কক্ষত্রভদত প্রদয়াচনীয় তদ্ধান্ত  ব্যফস্থা গ্রণ ওযদফন। ওতভটি প্রদয়াচদন দস্য কওা-অন্ফ ওযদত এফাং সুাতয  তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রকতত
ভতনটয ওযায চন্য এও ফা এওাতধও ভতনটতযাং ওতভটি কেন ওযদত াযদফন।
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তযতষ্ট- ১
ফস্ত্রতে ঔাদতয াতফ িও উন্নয়দনয চন্য অন্যান্য নীতত
ফস্ত্র ঔাদত ওভিাংস্থান  নাযী েতভও :
ফস্ত্রতে এওটি েভতনতফে ঔাত । এ উঔাদত ফতিভাদন ৫০ রক্ষাতধও চনফর প্রতযক্ষবাদফ তনদয়াতচত আদঙ
।
আকাভী ফঙযমূদ ফস্ত্র  কাাওতদেয ম্প্রাযদণয াদথ াদথ এ তদে ওভিাংস্থান দ্রুত বৃতদ্ধ াদফ
। কদদয কভাট
চনাংখ্যায তওযা প্রায় ৫০ বাকই নাযী । নাযীদদয উযুক্ত ওভিাংস্থান সৃতষ্টদত ফস্ত্রঔাত গুরুত্বপূণ ি র্ভতভওা ারদন ক্ষভ ।
দ্রুত অথ িননততও তফওাদয রদক্ষ কদদয তফতবন্ন অথ িননততও ওভিওাদে নাযীদদয ম্পৃক্ত ওযা এওান্ত প্রদয়াচন
। ফতিভাদন
ফস্ত্রঔাদত প্রায় ৮০ বাক নাযী েতভও যদয়দঙ।
ফস্ত্রতে ঔাদতয নাযীয উন্নয়কন গৃীত দদক্ষ :
১. নাযী তদোদযাক্তাদদযদও প্রাও-তফতনদয়াক যাভি, প্রওে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন এফাং উদ্বুদ্ধওযদণ ায়তা দাদনয চন্য
প্রদয়াচনীয় উদযাক গ্রণ ওযা দফ ;
২. নাযী েতভও  ওভিঘাতযদদয উযুক্ত আফাতও সুতফধা, ভার্তত্বওারীন ছুটি  বাতা, যাদতয তপদট তনযাত্তা, ঘাকুতযয
তনদয়াক চুতক্ত ইতযাতদ সুদমাক-সুতফধা প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ;
৩. নাযী েতভও  ওভিঘাতযদদয ফস্ত্র  কাাওতদে বতফষ্যত তনদয়াক াংক্রান্ত কওৌরকত তযওেনা প্রণয়দনয ব্যফস্থা গ্রণ
ওযা দফ;
৪. ফস্ত্রঔাদতয অন্তভুিক্ত ক্ষুদ্র, কুটিয  ভাছাযী তদে নাযী উদযাক্তাযা মাদত তনদচদদযদও প্রতততষ্ঠত ওযদত াদয, কচন্য
তফতফধ প্রদণাদনা  আতথ িও ায়তা প্রদাদনয তফলয় তফদফঘনা ওযা দফ;
৫. নাযী তদোদযাক্তাদদযদও উৎা কদয়ায চন্য ব্যাাংওগুদরায প্রঘতরত নীততয মূল্যায়ন  চীওযণ ওযা দফ। আতথ িও
 ব্যাাংতওাং প্রততষ্ঠানগুদরায ব্যফস্থায াদথ ভন্বয় ওদয তে ভন্ত্রণারয় নাযীফান্ধফ ব্যাাংতওাং কফা ব্যফস্থা কদে তুরদফ । তে
ঋণ, ইকুইটি ওযাতটার, ঘরতত মূরধন ইতযাতদ কক্ষদত্র নাযী তদোদযাক্তাদদয প্রদফ তনতিত ওযায রদক্ষ নাযীফান্ধফ
ব্যাাংতওাং ব্যফস্থা কদে কতারায উদযাক গ্রণ ওযা দফ । উচ্চ ভাদনয প্রওে প্রস্তাফনায চন্য নাযী উদযাক্তাদদয এওও 
দরীয় ঋণ প্রাতি চ ওযায উদযাক কনয়া দফ;
৬. ফস্ত্রতে ঔাদত অগ্রাতধওাযপ্রাি তে স্থান  তযঘারনায় নাযী তদোদযাক্তাকণ মাদত ব্যাওবাদফ অাং কনয় কচন্য
তাদদযদও উৎাতত ওযা দফ;
৭. নাযী তদোদযাক্তা  তাদদযদও ায়তাদানওা যী চাতীয়  আন্তচিাততও ম িাদয়য এদচ
অতবজ্ঞতায ব্যাও আদানপ্রদান  কয়াতযাং এয তফদল ব্যফস্থা কনয়া দফ;

তন্পগুদরায ভদধ্য তথ্য 

৮. নাযীয অথ িননততও  ব্যফাতয়ও ক্ষভতায়ন তফদল ওদয তে প্রততষ্ঠানমূদ নাযীয অাংগ্রদণয কক্ষদত্র আইনকত ফাধা
তঘতিত ওযায াাাত অাযদণয উদযাক গ্রণ ওযা দফ;
৯. ফস্ত্রতে াংতিষ্ট যওাতয - কফযওাতয তে ওাযঔানা, কাদভিট পযাক্টতযমূদ ম িাি তযভাণ তশু তদফামত্ন কওন্দ্র এফাং
ভার্ত তিতনও স্থাদনয তফলদয় প্রদয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দফ ।
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-২কযভঔাত :
কদদয কযভ তদেয ভস্যায ভাধাদনয ভাধ্যদভ এ তদেয ভতন্বত উন্নয়ন এফাং ফাতণচয তফোয়দনয কপ্রক্ষাদট
স্থানীয়বাদফ উৎাতদত কযভণ্যদও প্রততদমাকী ওযায তনতভত্ত ‘‘চাতীয় কযভ নীতত-২০০৫’’ প্রণয়ন ওযা দয়দঙ।
কযভ ঔাদত তফযভান ভস্যা, দণ্যয উৎাদদনয তফতবন্ন ম িাদয় উৎাদনীরতা, উৎাদন  গুণকতভান বৃতদ্ধ
এফাং উৎাদন ব্যয় হ্রাদয ভাধ্যদভ কযভণ্যদও স্থানীয়  আন্তচিাততও ফাচাদয প্রততদমাকী ওযায রদক্ষ কদফলণা
ম্প্রাযণ, প্রতক্ষণ কচাযদাযওযণ,কযভঔাদত তফযভান ভস্যায ভাধান, কযভতদেয উন্নয়দন রাকই প্রযুতক্তয
প্রদয়াক, গ্রাভীণ দতযদ্র চনদকাষ্ঠীয ওভিাংস্থান সৃতষ্ট, কযভতদেয াদথ ম্পৃক্ত প্রততষ্ঠানমূদয ওাম িক্রদভয ভন্বয়
াধন , কযভণ্য আভদাতনয উয শুল্ক  ওদযয পুণতফ িন্যা, কযভ ঘালীদদয ক্ষুদ্র ঋণ  অন্যান্য ায়তা প্রদান
ম্পতওিত তফলয়াতদ “চাতীয় কযভ নীতত – ২০০৫” এ অন্তভুিক্ত ওযা দয়দঙ।
ফস্ত্রতদেয উন্নয়দন কদফলণা তযঘারনা, যাভি কফা  তথ্য প্রযুতক্তয ব্যফায:
ফস্ত্র  কাাও তদেয ভত দ্রুত উন্নয়নীর ঔাদতয সুতযওতেত উন্নয়দন প্রদয়াচনীয় কদফলণা তযঘারনা, যাভি
কফা  তথ্য প্রযুতক্তয ব্যফায অনস্বীওাম ি। এ ওর ওভিওাে ফতিভাদন খুফই ীতভত আওাদয তযঘাতরত দচ্ছ। মা
সুাংকঠিতবাদফ তযঘারনায চন্য তনদম্নাক্ত ব্যফস্থাতদ গ্রণ ওযা দফ:
১. াংতিষ্ট ভন্ত্রণারয় ফস্ত্রঔাদতয সুষ্ঠু তফওাদয চন্য ায়ও নীততভারা  উন্নয়ন তযওেনা প্রণয়ন এফাং এয পর
ফাস্তফায়দন যওাতয  কফযওাতয প্রততষ্ঠানগুদরায ভদধ্য াযিতযও দমাতকতা সুদৃঢ় ওযায প্রদঘষ্টা অব্যাত
যাঔা ;
২. ফস্ত্র  কাাও তদেয নতুন উদযাক্তা  তফযভান পুযাতন তেমূদয
আদৄতনওায়ন ওভিসূতঘ ফাস্তফায়দন
যাভি কফা প্রদাদন প্রদয়াচনীয় ওাম িওয ব্যফস্থা গ্রণ ;
৩. ফস্ত্র  সুতা উৎাদনওাযী তদেয প্রধান ওাঁঘাভার তুরা । এ তদে ব্যফহৃত ওাঁঘাভার তুরা  সুতায প্রায়
পুদযাটাই তফদদ দত আভদানী ওযদত য় । এ কক্ষদত্র ফস্ত্র তদে তুরায াদথ যাায়তনও প্রতক্রয়াচাতকৃত াট 
তুরায াংতভেদন উন্নতভাদনয ফস্ত্র উৎাদদনয কদফলণা কচাযদাযওযণ এফাং অন্যান্য প্রাকৃততও তন্তু মথানাতযদওদরয কঙাফো, আনাযদয াতা, ওরা কাদঙয আঁ, ধতনঘা, ফাঁ ইতযাতদ দ্বাযা তযদধয় ফস্ত্র উৎাদদন
তফতবন্ন এনতচ, বুটিও  পযান াংস্থা ওর্তও
ি কদফলণা তযঘারনায় উৎা  দমাতকতা প্রদান;
রুগ্ন ফস্ত্রতেমূদয পুনফ িান :
কদদ ফস্ত্রঔাদতয তফতবন্ন উঔাদতয অদনও তেপ্রততষ্ঠান ফতিভাদন রুগ্ন অফস্থায় যদয়দঙ । এ ওর প্রততষ্ঠানগুদরায
ভস্যা নানাতফধ এফাং এদদয রুগ্ন ফায ওাযণ তবন্নতয। কদদ ফস্ত্রঔাদত কভাট ওতগুদরা তেপ্রততষ্ঠান রুগ্ন অফস্থায়
যদয়দঙ, এরদক্ষ কালও ওর্তি ক্ষ ওর্তও
ি ভয় ভয় চতয ওদয রুগ্ন প্রততষ্ঠানগুদরাদও পু নফ িাদনয উদযাক গ্রণ
ওযা দফ।
ফস্ত্র দণ্যয অনফধ অনুপ্রদফ ফন্ধ  যিাতন তনরুৎাততওযণ :
১. যওাতযবাদফ ওদোয নীতত তনধ িাযণপূফ িও ওর দণ্যয অনফধ অনুপ্রদফ ফদন্ধয ওাম িক্রভ গ্রণ;
২. স্থানীয় তিতনাং তভদরয অ ফঘতয়ত ওটন-দয় ে (কেড-দয়ে) যাতয যিাতন না ওদয কটতযটাদয়র,
কডতনভ, তচনস্, কাভদটক্সটাইর, ঔাতদাভগ্রী, কভাটা সুতা ইতযাতদ ণ্য উৎাদদন ব্যফায ওযা দর তফদদতও মুদ্রা
আদয়য তযভাণ ফহুগুন বৃতদ্ধ াদফ। তা ই ওটন-দয়ে (কেড-দয়ে) যাতয যিাতন তনরুৎাতত ওযায
ব্যফস্থা গ্রণ ;
৩. কদদয স্থর  চরদথ আভদাতনকৃত দণ্যয উয ভতনটতযাং ব্যফস্থা কচাযদায ীভান্ত যক্ষায দাতয়দত্ব
তনদয়াতচত আইন শৃঙ্খরা ফাতনীয অনফধ আভদাতন কযাদধ ওাম িওয র্ভতভওা ারদন মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ;
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-৩ফস্ত্রঔাদতয চন্য তনধ িাতযত Compliance ফাস্তফায়ন :
তফদদত কক্রতায ঘাতদা অনুমায়ী ফস্ত্র  কাাও তোংক্রান্ত
ওর্তি ক্ষ তনদম্নাক্ত ব্যফস্থা গ্রণ ওযদফ :

Compliance

তযারদনয উদেদশ্য াংতিষ্ট

১. Compliance ইসুয মূ কভদন ঘরায ব্যাাদয াংতিষ্ট ফাতণচয াংকেনগুদরাদও দঘষ্ট দত দফ এফাং এ
ব্যাাদয াংতিষ্ট ভন্ত্রণারয় (ফাতণচয ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, তযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়, েভ  ওভি াংস্থান
ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, গৃায়ন  কণপূতি ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়  ভতরা তশু তফলয়ও ভন্ত্রণারয় ইতযাতদ)
ওর্তও
ি সুতনতদ িষ্ট ভয়তবতত্তও ফাস্তফায়ন ওভিসূতঘ গ্রণ;
২. তফদদত কক্রতাকণ ওর্তও
ি মাতঘত তফতবন্ন Compliance ইসুয ভন্বদয়য ভাধ্যদভ এওটি তনতদ িষ্ট ভানদদে এওীর্ভত
ওদয ওর তততযদাাও যিাতনওাযদওয চন্য প্রদমাচযওযণ;
৩. Compliance ম্পদওি দঘতনতা বৃতদ্ধয রদক্ষ ওাযঔানায় ওভিযত েতভও-ওভিঘাতযদদযদও এ ওর তফলদয়
গুরুত্ব অনুধাফদনয াাাত েতভওদদয অতধওায  তাদদয ওভিতযদফদ ঘাকুতয াংক্রান্ত প্রতক্ষণ প্রদান,
কতভনায আদয়াচন  Demonstration দ্ধতত অনুযদণ াংতিষ্ট ওর্তি ক্ষ ওর্তও
ি ওাম িওয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং
ওদরয অফকততয চন্য তপ্রট  ইদরওরতনও তভতডয়ায ব্যাও প্রঘাদযয ব্যফস্থা গ্রণ ;
৪. ফস্ত্রঔাদত Compliance ইসুয ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ভাতরও-েতভও সুম্পওি কচাযদাদয ওাম িওয দদক্ষ গ্রণ।
ফস্ত্র  তততযদাাও তদেয চন্য দযয ফাইদযETP স্থান তফদল তে এরাওা কদে কতারা:
ফস্ত্রতদেয, তফদল ওদয উইতবাং  ডাইতয়াং-তপতনতাং ওাযঔানায অতযদাতধত ফচিয তযদফ দূলদণয
প্রধান ওাযণ । এ ওর ফচিয তযদাধদনয রদক্ষ Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাদনয চন্য তনদম্নাক্ত তফলয়
তফদফঘনা ওযা দফ:

১. ETP স্থাদনয চন্য মন্ত্রাতত  মন্ত্রাাং আভদাতনয চন্য পুতুঁ চ তফতনদয়াদকয কক্ষদত্র কমৌতক্তও ম িাদয় প্রদণাদনা প্রদান ;
২. তফযভান ফাাংরাদদ অথ িননততও অঞ্চর আইন এয আদরাদও তে অঞ্চরমূদও তফতবন্ন কচাদন তফবক্ত ওদয
কওন্দ্রীয়বাদফ ETP স্থাদনয ব্যাাদয তফতবন্ন সুদমাক সুতফধা প্রদান; এ ব্যাাদয স্থানীয় যওায েী উন্নয়ন 
ভফায় ভন্ত্রণারয়, তে ভন্ত্ররণারয়, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাতণচয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ তফতনদয়াক উন্নয়ন ওর্তি ক্ষ
(BIDA), যাচউও, তযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়, কণপূতি ভন্ত্রণারয়, তফটিএভএ, তফতচএভইএ, তফদওএভইএ, ফাাংরাদদ
কিারাইচড কটক্সটাইর তভর এে ায়াযলুভ ইোতিচ এদাতদয়ন ( তফএটিএভতআইএ) এফাং কটতয
টাদয়র এদাতদয়দনয প্রতততনতধদদয ভন্বদয় এওটি ওতভটি কেদনয ব্যফস্থা গ্রণ;
৩. ETP স্থাদন তযদফ আইদনয আদরাদও স্থানীয় প্রযুতক্তয উদ্ভাফন  ব্যফাদয যওায ওর্তও
ি উৎা প্রদান।
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তযতষ্ট-২
আভদাতনকৃত মূরধনী মন্ত্রাততয উয শুল্ক সুতফধায চন্য এরাওা তফবাচন
তদোন্নত কচরামূ
তফবাক

কচরামূ :

ঢাওা তফবাক

ঢাওা, নাযায়নকঞ্জ,নযতাংদী  কাচীপুয।

ঘরগ্রাভ তফবাক

ঘরগ্রাভ, ওক্সফাচায, িাক্ষ্মণফাতেয়া, ঘাঁদপুয, কুতভো, কপনী, কনায়াঔারী  রক্ষীপুয।

যাচাী তফবাক

ফগুো  াফনা।

তদে অনুন্নত কচরামূ
তফবাক

কচরামূ :

যাচাী তফবাক

চয়পুযাট, নকাঁ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ, যাচাী, নাদটায, তযাচকঞ্জ।

যাংপুয তফবাক

োকুযকাঁ, তদনাচপুয, ঞ্চকে, তনরপাভাযী, যাংপুয, রারভতনযাট, কুতেগ্রাভ  কাইফান্ধা।

খুরনা তফবাক

চুয়াডািা, কভদযপুয, কুতষ্টয়া, তছনাইদ, ভাগুযা, নোইর, মদায, াতক্ষীযা, খুরনা  ফাদকযাট।

ফতযার তফবাক

ফতযার, ছারওাঠি, তদযাচপুয, টুয়াঔারী, ফযগুনা  কবারা।

ঢাওা তফবাক

তওদাযকঞ্জ, টািাইর, যাচফােী, ককাারকঞ্জ,তযয়তপুয, ভাদাযীপুয, পতযদপুয, ভাতনওকঞ্জ  মুন্পীকঞ্জ।
চাভারপুয, কযপুয, কনত্রদওানা, ভয়ভনতাং।

ঘট্টগ্রাভ তফবাক

ঔাকোঙতে, যািাভাটি  ফান্দযফন।

তদরট তফবাক

তদরট, সুনাভকঞ্জ, কভৌরবীফাচায  তফকঞ্জ।
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তযতষ্ট– ৩
ফস্ত্রতদেয তফতবন্ন ঔাত  উঔাদতয কেণীতফন্যা
ফস্ত্র তদেয তফতবন্ন ঔাত  উঔাদতয কেণী তফন্যা তনদম্ন উদেঔ ওযা ’রঃ

কওাড নাং
উঔাদতয নাভ
১. Fiber preperation:
১.১ তচতনাং (Gining) – তুরা কথদও ফীচ ঙাোদনা।
১.২ ম্যানুদপওঘাতযাং অফ ম্যানদভড পাইফায (Manufacturing of Manmade Fiber)
২. ইয়ান ি ম্যানুদপওঘাতযাং (Yarn Manufacturing)
২.১ কটক্সটাইর ওদম্পাতচট ইোতিচ (Textile Composite Industries)
২.২ কটক্সটাইর তিতনাং (Textile Spinning) – Open-end or Rotor Spinning, Ring Spinning
২.৩ দয়ে ওটন তিতনাং ( Waste Cotton Spinning)
২.৪ ম্যানুদপওঘাতযাং অফ তপরাদভট ইয়ান ি (Manufacturer of Filament Yarn)
২.৫ কযা এে কটায়াইন ন্যাঘাযার পাইফায (Rope & Twine Natural Fiber)
২.৬ কযা এে কটায়াইন ম্যান কভইড পাইফায এে তপরাদভট (Rope & Twine Manmade Fiber & Filament)

৩. তপ্রাদযটযী ইোতি পয কপতিও ম্যানুদপওঘাতযাং (Preparatory Industries for Fabric Manufacturing)
৩.১ টুইতোং (Twisting)
৩.২ চতয ম্যানুদপওঘাতযাং ( Zori Manufacturing )
৩.৩ য়াতিাং ( Warping)
৩.৪ াইতচাং ( Sizing )
৩.৫ য়াইতোং (Winding )
৪. দবন কপতিক্স (Woven Fabrics)
৪.১ উইতবাং (স্তঘাতরত) Weaving (Handloom)
৪.২ উইতবাং ায়াযলুভ (ফয়ন কপতিও) Weaving Power Loom (Manufacturing of Woven Fabrics)-াটর এে াটরদর
৪.৩ উইতবাং কিারাইচড কটক্সটাইর (তুরা  অন্যান্য আঁ তভতেত কপতিক্স) Weaving Specialized Textile (Cotton
& Other Fibers Mixed Fabrics)

৪.৪ উইতবাং কিারাইচড কটক্সটাইর (তল্ক, তনদথটিও এে তভক্সড কপতিক্স) Weaving Specialized Textile (Silk,
Synthetic & Mixed Fabrics)
৪.৫ উইতবাং িাাংদওট (Weaving Blanket)
৪.৬ উইতবাং ওাদিট (Weaving Carpet)

৫. নন-দবন কপতিক্স (Non Woven Fabrics)
৬. নীট কপতিক্স ( Knitt Fabrics)
৬.১ য়াি তনটিাং (Warp Knitting)
৬.২ তপ কনটিাং (Fish Neting)
৬.৩ াকুিরায তনটিাং (কাতয়াতয থান) Circular Knitting (Hosiery )
৬.৪ াকুিরায তনটিাং (ক্স) Circular Knitting (Socks)
৬.৫ াকুিরায তনটিাং (তযফ কপতিক্স) Circular Knitting (Rib Fabrics)
৬.৬ াকুিরায তনটিাং (গ্যা কভটার) Circular Knitting (Gas Metal)
৬.৭ াকুিরায তনটিাং (অন্যান্য) Circular Knitting (Others)
৬.৮ ফ্লাট তনটিাং (কাদয়টায) Flat Knitting (Sweater)

৭. ক্রককটড কপতিক্স (crocheted fabrics)
৮. কটক্সটাইর ডাইাং, তপ্রতটাং এে তপতনতাং (কপতিক্স) Textile Dyeing Printing & Finishing (Fabrics)
৮.১ ভাদ িযাইতচাং (ইয়ান ি এে কপতিক্স) Mercerising (Yarn & Fabrics)
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ফস্ত্র তদেয তফতবন্ন ঔাত  উঔাদতয কেণী তফন্যা তনকম্ন উদরঔ ওযা ’রঃ
???? ?? ??? ????? ??-????? ???
?.
????????????????
১.১
তচতনাং (Ginning) – তুরা কথদও ফীচ ঙাোদনা।
১.২
ম্যানুদপওঘাতযাং অফ ম্যানদভড পাইফায (Manufacturing of Manmade Fiber)
২
ইয়ান ি ম্যানুদপওঘাতযাং (Yarn Manufacturing)
২.১
কটক্সটাইর ওদম্পাতচট ইোতষ্ট্রচ (Textile Composite Industries)
২.২
কটক্সটাইর তিতনাং (Textile Spinning)-Open-end or Rotor Spinning, Ring Spinning
২.৩
দয়ষ্ট ওটন তিতনাং (Waste Cotton Spinning)
২.৪
ম্যানুদপওঘাতযাং অফ তপরাদভট ইয়ান ি (Manufacturer of Filament Yarn)
২.৫
কযা এে কটায়াইন ন্যাঘাযার পাইফায (Rope & Twine Natural Fiber)
কযা এে কটায়াইন ম্যান কভইড পাইফায এে তপরাদভট (Rope & Twine Manmade Fiber & Filament)
২.৬
৩
তপ্রাদযটযী ইোতিচ পয কপতিও ম্যানুদপওঘাতযাং (Preparatory Industries for Fabric Manufacturing)
৩.১
টুইতোং (Twisting)
৩.২
চতয ম্যানুদপওঘাতযাং ( Zori Manufacturing )
৩.৩
য়াতিাং ( Warping )
৩.৪
াইতচাং ( Sizing )
৩.৫
য়াইতোং (Winding )
৪
দবন কপতিক্স (Woven Fabrics )
৪.১
উইতবাং (স্তঘাতরত) Weaving (Handloom)
৪.২
উইতবাং ায়াযলুভ (ফয়ন কপতিও) Weaving Power Loom (Manufacturing of Woven Fabrics) –
াটর এে াটরদর
৪.৩
উইতবাং কিারাইচড কটক্সটাইর (তুরা  অন্যান্য আঁতভতেত কপতিক্স) Weaving Specialized Textile (Cotton
৪.৪

৫
৬

৭
৮

& Other Fibers Mixed Fabrics)
উইতবাং কিারাইচড কটক্সটাইর (তল্ক, তনদথটিও এে তভক্সড কপতিক্স)
Synthetic & Mixed Fabrics)

Weaving Specialized Textile (Silk,

৪.৫
উইতবাং িাাংদওট (Weaving Blanket)
৪.৬
উইতবাং ওাদিট (Weaving Carpet)
নন-দবন কপতিক্স (Non Woven Fabrics)
তনদটড কপতিক্স ( Knitted Fabrics)
৬.১
য়াি তনটিাং (Warp Knitting)
৬.২
তপ কনটিাং (Fish Netting)
৬.৩
াকুিরায তনটিাং (কাতয়াযী থান) Circular Knitting (Hosiery )
৬.৪
াকুিরায তনটিাং (ক্স) Circular Knitting (Socks)
৬.৫
াকুিরায তনটিাং (তযফ কপতিক্স) Circular Knitting (Rib Fabrics)
৬.৬
াকুিরায তনটিাং (গ্যা কভটার) Circular Knitting (Gas Metal)
৬.৭
াকুিরায তনটিাং (অন্যান্য) Circular Knitting (Others)
৬.৮
ফ্লাট তনটিাং (কাদয়টায) Flat Knitting (Sweater)
ক্রদঘদটড কপতিক্স (crocheted fabrics)
কটক্সটাইর ডাইাং, তপ্রতটাং এে তপতনতাং (কপতিক্স)Textile Dyeing Printing & Finishing (Fabrics)
৮.১
৮.২
৮.৩
৮.৪
৮.৫
৮.৬
৮.৭
৮.৮

ভাদ িযাইতচাং (ইয়ান ি এে কপতিক্স) Mercerising (Yarn & Fabrics)
ইয়ান ি ডাইাং এে তপ্রতটাং (Yarn Dyeing & Printing)
তনট ডাইাং, তপ্রতটাং এে তপতনতাং (Knit Dyeing, Printing & Finishing )
দবন ডাইাং, তপ্রতটাং এে তপতনতাং (Woven Dyeing, Printing & Finishing )
য়াটায প্রতপাং (Water Proofing)
ওযাদরনডাতযাং (Calendering)
কযইতচাং (ফ্লাদনর িথ) Raising (Flunnel Cloth)
সুদয়তডাং (কপতিক্স) Flat Sueding Fabrics
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১০

১১

১২

িতথাং ইোতিচ (Clothing Industries)
৯.১
কযতডদভড কাদভিট (Readymade Garments) – Knit-wear & Woven Garments
৯.২
কাতয়াযী কাদভিট (Hosiery Garments)
৯.৩
ওযা ম্যানুপযাওঘাতযাং (Cap Manufacturing)
৯.৪
অন্যান্য কাদভিট (টাই, রনচাযী/আোয কাদভিট ইতযাতদ) Others Garments (Tie, Lingerie/ Undergarments etc.)
িথ প্রদতাং ইোতিচ (Cloth Processing Industries)
১০.১
করাোতযাং (Laundering)
১০.২
কাদভিণ্ট য়াতাং (Garments Washing)
১০.৩
কাদভিট তপ্রতটাং (Garments Printing)
িতথাং এদক্সতযচ ম্যানুপযাওঘাতযাং ইোতিচ (Clothing Accessories Manufacturing Industries)
১১.১
সুইাং কেড (Sewing Thread)
১১.২
তপউতচাং ম্যাদটতযয়ার (দবন ফক্রভ) Fusing Materials (Woven Bocrom)
১১.৩
তপউতচাং ম্যাদটতযয়ার (নন - দবন) Fusing Materials (Non - Woven)
১১.৪
প্যাতডাং ম্যাদটতযয়ার (Padding Materials)
১১.৫
তচায এে তচ (Zipper & Zip)
১১.৬
কট দবন করদফর ম্যানুপযাওঘাতযাং (Tape Woven Label Manufacturing)
১১.৭
নন - দবন করদফর (Non - Woven Label) / Non-Woven Fabrics
১১.৮
কিইতডাং ইোতিচ (Braidding Industries)
১১.৯
কনটিাং ইোতিচ (Netting Industries)
১১.১০
ষ্টীওায (Stickers)
১১.১১
করদফর তপ্রতটাং (label Printing)
১১.১২
যাাংট্যাও (Hangtack)
১১.১৩
ফাটন ম্যানুপযাওঘাতযাং (Button Manufacturing)
অন্যান্য কটক্সটাইর ইোতিচ (Others Textiles Industries)
১২.১
এফচযদফট ওটন (Absorbent cotton)
১২.২
কতনটাযী টাদয়র (Sanitary Towel) / Terry Towel & Linen Manufacturers
১২.৩
এভিয়ডাযী (Embroidery)
১২.৪
১২.৫

চুভতও (Chumki)
ওাদেয ব্যাক (দবন, নন-দবন, অন্যান্য) Fabric Bag (Woven, Non Woven, Others)

--------------

22

