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ফাংরাহদ কটক্সটাআর বভর কহ তাহযন 
 বফটিএভব বফন,৭-৯,কাওযান ফার্ায,ঢাকা 

ভূমভক াঃ 

        ১৯৭২  লরয ২৬ ভ র্ চ ফ াংর লদ াআন্ড মিয় র এন্ট্র যপ্র াআলে (য িীয়কযণ) ার্ চ য ২৭, ১৯৭২ এয ভ ধ্যলভ 

ফ াংর লদ টেক্সে াআর মভর কল চ লযন (মফটিএভম) প্রমতমিত য়। ১৯৭২  লরয ১ জুর াআ লত ৭৪টি মভর মনলয় 

মফটিএভময ম ত্র  শুরু য়। যফতীলত মফটিএভম  যক লযয উলয লগ াঅয ১২টি মভর প্রমতি  কয  য়। এ মনলয় 

মফটিএভময মনয়ন্ত্রণ ধীন ফ চলভ ে মভলরয াংখ্য   দাঁড় য় ৮৬টি।   যক লযয মফয িীয়কযণ মল্পনীমতয াঅত য় 

১৯৭৭-৮৭  লরয ভলধ্য  লফক ভ মরকলদয মনকে ৩৫টি মভর স্তান্তর, ১৯৮২  র লত ২০০৪  লর ০৫টি মভর 

াফ য়লনয ভ ধ্যলভ মফমি, ১৯৭৭-২০১০  লরয ভলধ্য ১৫টি মভর দযলত্রয ভ ধ্যলভ মফমি, ২০০১  লর ৮টি মভর 

শ্রমভক-কভ চর্ যীলদয ভ মরক ন য় স্তান্তর কয  য় , ২০০৩-২০০৪  লর ০৪টি মভর মরকুাআলর্ন টলর ন্যস্ত কয  য়। 

২০১০-২০১১ াথ চ ফছলয ০১টি মভর (ন্য ন র কেন মভর) শ্রমভক কভ চর্ যীলদয মনকে স্তান্তর কয  য়।  ফ চলভ ে 

স্তান্তররত, মফমিত  াফ ময়ত মভলরয াংখ্য  ৬৮। ৩৫টি স্ত ন্তমযত মভর লত ঈগষ্টার টেক্সোই রম, 

চট্টগ্রাম,াঅপ য কেন মভর, ঢ ক , এময় টিক কেন মভর, র্ট্টগ্র ভ  েমরর টেক্সে াআর মভর  র্ট্টগ্র ভ, টিারি 

টেক্সোই রম , ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া, ও মাদারীপুর টেক্সোই রম , মাদারীপুর , ও রিশলার গঞ্জ টেক্সোই রম , 

রিশলারগঞ্জ টভ ে ০৭টি মভর ফতচভ লন ামধগ্রণকৃত এফাং মফটিএভমলত ন্য স্ত। মফটিএভম‘য মনয়ন্ত্রলণ ফতচভ লন র্ লু 

 ফন্ধ  টভ ে ২ ৫টি মভর যলয়লছ। এছ ড়  ে তীয়কযণকৃত ৩(মতন)টি ফ স্তফ ম্পদমফীন মভর মথ , (১) ারুমা 

টেক্সে াআর মভর মরাঃ, (২) এর ী কেন মভর মর:  (৩) রূ রী ন াআরন মর: ন লভভ ত্র মফটিএভময ত মরক য় 

যলয়লছ। ন লভ ভ ত্র এ মতনটি মভলরয ফ স্তটফ টক ন ারস্তত্ব  য়  ম য়মন। 

 

2.    মফটিএভম‘য মভরমুলয ফতচভ ন াফস্ াঃ   

 

 মফটিএভময মনয়ন্ত্রলণ টভ ে ২5টি মভর রশেশছ । নলবম্বয,২০১৭ মি: লত  মব চ র্ টেচয মযফলতচ ০৬টি মভর ব ড়  

দ্ধমতলত মযর্ রন   পূশব ে ০২টি মভর ব ড় য় মযর্ মরত য় য়  টভ ে   ০ ৮টি মভর ব ড় য় র্রলছ।   াফমস্ট  

০8টি মভর ফন্ধ াঅলছ ম  ব ড় য় র্ র লন য প্রলর্ষ্ট  াব্য ত াঅলছ।  ০২টি মভলর (খুরন  টেক্সে াআর  মর্ত্তযঞ্জন কেন 

মভর) ‘‘টেক্সে াআর  ল্লীশত’’ মল্প প্লে মফিয় ক ম চিভ র্রভ ন াঅলছ। ০ ৭টি মভর(ঈগষ্টার টেক্সোই ,এময় টিক 

কেন মভর,াঅপ য কেন মভর , েমরর টেক্সে াআর , টিারি টেক্সোই রম  মাদারীপুর টেক্সোই ,   

রিশলারগঞ্জ টেক্সোই রম, রিশলারগঞ্জ ামধগ্রণকৃত এফাং মফটিএভমলত ন্যস্ত মভর। ১৯৯৭  র টথলক  মব চ র্ েচ 

দ্ধমত প্রফতচলনয পলর মফটিএভম এ ম ফৎ  ( অশটাবর,2017 ম চন্ত) প্র য় ২৩.৭৮ টক টি ে ক  বয ে  ট্য ক্স ফ ফদ 

যক যী টক ল গ লয েভ  মদলয়লছ।  
 

3.    মব চ র্ েচ এয মযফলতচ ব ড় য়  প্রফতচন  উৎ দন  ক ম চিভাঃ 

      (ক) ব ড় য়  প্রফতচনাঃ 

মফটিএভময মনয়ন্ত্রণ ধীন মভরমুল িভ গত টর ক লনয পলর ক ম চকযী মূরধন াংকলেয ক যলণ মনেস্ব াথ চ য়লন 

কাঁর্ ভ র াংগ্র কয  ম্ভফ ন  য় য় মফকল্প ব্যফস্  মললফ ১৯৯৬-৯৭ াথ চ ফছলয  মব চ র্ েচ দ্ধমত প্রফতচলনয 

ভ ধ্যলভ মভরগুলর লত উৎ দন ক ম চিভ মযর্ মরত লয় াঅমছর।  মব চ র্ েচ দ্ধমতলত দযলত্রয ভ ধ্যলভ চুমিফদ্ধ 

সুত য  টি চ/ব্যফ য়ী মনেস্ব াথ চ য়লন াংমষ্ট মভরগুলর লত কাঁর্ তুর  যফয  কলয থ লক। টি চয র্ মদ  টভ ত লফক 

মনধ চ মযত দলয  মব চ র্ লেচয মফযীলত সুত  উৎ দন কলয  টি চলক যফয  কলয। চুমিফদ্ধ  টি চাআ উৎ মদত সুত  

ফ ে যে ত কলয থ লক। মফগত কলয়ক ফছয  মব চ র্ েচ দ্ধমতলত মভর মূ মযর্ মরত য় য় টর ক লনয 

মযভ ণ িভ গত বৃমদ্ধ  মির পলর ফতচভ লন নলবম্বয,২০১৭ মি: ভ ল লত মভর মূলয টর ক ন কভ লন য রলযয 

ব ড় য় র্ র লন  লি। ভাড়া দ্ধরতশত ভাড়া গ্রীতা রনরদষ্ট দশর প্ররত মাশ ভাড়া প্রদান িরশব। রম ররচানার 

প্রশোজনীে জনব,রবদ্যুত ও অন্যান্য খরচ ভাড়া গ্রীতা রনশজ বন িরশব। এশত িশর রমশর টািান পূশব ের 

তুনাে িমশব । 
 

৪. বফটিএভব’য ফততভান ভস্যা ও চযাহরঞ্জমূঃ 

  মফটিএভম’য ফন্ধ মভরমূ যক যী-টফযক যী টমৌথ-উলয গ/মমম এয ভ ধ্যলভ র্ লু কয , যক য  ব্য াংলকয 

মনকে মফটিএভম’য দ য়-টদন  মনস্পমত্ত কয , মর্ত্তযঞ্জন কেন মভর  খুরন  টেক্সে াআর মভরলক টেক্সে াআর ল্লীলত 

দ্রুত ফ স্তফ য়ন কয , মফমবন্ন ভ ভর মূ  দ্রুত মনস্পমত্ত কয  এফাং প্রলয় েনীয় েনফলরয াব ফ  পূরণ কয ,  মভলর 

টভমলনয উৎ দনীরত  বৃমদ্ধ কয । 
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৫. বফটিএভব রূকল্প (Vision): র বেনক মফটিএভম।  

 

 

৬. বফটিএভব ববরক্ষ্য (Mission): 

ফস্ত্রখ লত টদীয় র্ মদ পূযণ  কভ চাংস্ ন সৃমষ্টয রলযয টদী-মফলদী টমৌথ মফমনলয় গ/ ররর এর মাধ্যশম ফন্ধ মভরমূ 

র্ লুকযণ এফাং ম্পলদয মথ মথ ব্যফ য। 

 

৭. বফটিএভব ককৌরগত উহেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

   * াঅয় বৃমদ্ধ ।

   * মফমনলয় লগয সুলম গ ম্প্র যণ। 

   * ফস্ত্র মল্প উন্নয়লন  য়ত কযণ। 

   * দযত  উন্নয়ন। 

 

 

৮. কাম তাফবর (Functions ): 

 

   *   র্ লু মভরগুলর  সুিুব লফ মযর্ রন   ফন্ধ মভরগুলর  র্ লু কয ; 

   *   টদী-মফলদী টমৌথ মফমনলয় গ/মমম এয ভ ধ্যলভ মভরমূ মযর্ রন য রলযয প্রকল্প মর্মিতকযণ  র্ লুকযলণ  

        উলয গ গ্রণ; 

   *   াধীনস্ প্রমতি নমূলয দযত  মযদ চন, ম্পলদয সুিু ব্যফ য মনমিতকযণ, ভস্য  মর্মিত কযণ, ার্য়  

        হ্র কযণ এফাং প্রলয় েনীয় মদক মনলদ চন  প্রদ ন কয ; 

   *   উন্নয়নীর কভ চ মযকল্পন   উৎ দলনয গুণগতভ ন মনমিতকযণ। 

   *   যক যী মনলদ চন  টভ ত লফক নতুন প্রকল্প গ্রলনয মনমভত্ত মপমেমফমরটি ষ্টয মর্কযণ; 

   *   যক যী ম্পলদয মথ মথ  যুলগ লম গী ব্যফ য মনমিত পূফ চক াঅমথ চক স্বিরত  াঅনয়লনয  লথ  লথ  

        কভ চাংস্ ন সৃমষ্টয ভ ধ্যলভ  ভ মেক উন্নয়ন; 

   *   যক যী মনলদ চন  টভ ত লফক ফস্তুমনি তথ্য াংগ্র, াংযযণ  টপ্রযণ; 

 

 

 

৯. বফটিএভব’য ববফষ্যৎ বযকল্পনাঃ  

 

টদী-মফলদী টমৌথ-উলয গ/মমম এয ভ ধ্যলভ রমমূশ াঅধুমনক টভমন স্ ন কলয মভর মযর্ রন , 

মভরমূলয পুয তন টভমলনয স্লর নতুন াঅধুমনক টভমন স্ ন, মর্ত্তযঞ্জন কেন মভর  খুরন  টেক্সে াআর মভলর টেক্সে াআর 

ল্লীলত ফ স্তফ য়ন কয , দ য়-টদন  মযল ধ কয   দ্রুত ভ ভর  মূ মনষ্পমত্ত কয , প্রলয় েনীয় েনফর মনলয় গ টদয় , মভলরয 

াব্যফহৃত েমভয লফ চ ত্তভ ব্যফ য কলয ফ মণমেযক ক ম চিভ মযর্ রন  কয । 
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১০. বার েি িম েম্পাদন চুরি (APA) 

 

ফাাংরাবদ যকাবযয সবন-২০২১ ফাস্তফায়ন সুান সনসিত কযায রবক্ষে প্রাসতষ্ঠাসনক স্বচ্ছতা জফাফসদসতা, 

যকাসয ম্পবদয মথামথ ব্যফায সনসিতকযণ এফাং প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসিয সফলবয় দপ্তয/াংস্থায কভ থম্পাদবনয গুনগত 

ও সযভাণগত মুল্যায়বনয জন্য গত ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয টথবক ভসি সযলদ সফবাগ ও সফসবন্ন ভিণারবয়য াবথ যকায 

কতৃথক ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসি  স্বাক্ষবযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। 
এযাআ ধ য ফ মকত য় ১৪.০৬.২০১7 রি: ত মযলখ ফস্ত্র   ে ভন্ত্রণ রলয়য  লথ ফ াংর লদ টেক্সে াআর 

কল চ লযন(মফটিএভম) 2017-18 অথ ে বছশরর ফাসল থক কভ থম্পাদন চুসি  স্বাক্ষয বয়বছ। স্বাক্ষসযত চুসিবত ফাাংরাবদ 

টেক্সোইর সভর কযবাবযবনয ৪টি টকৌরগত মথ - ১)াঅয় বৃমদ্ধকযণ, ২)মফমনলয় লগয সুলম গ ম্প্র যণ, ৩)ফস্ত্র মল্প 

উন্নয়লন  য়ত কযণ  ৪)দযত  উন্নয়ন উলেলেয রযযভ ত্র  মনধ চ যণ কয  লয়লছ। এছ ড়  ১৫/০৬/২০১৭ মিাঃ ত মযলখ 

মফটিএভময ভ ঠ ম চ লয়য টকন্দ্র/প্রমতি লনয  লথ মফটিএভময ২০১৭-১৮ াথ চ ফছলযয ফ মল চক কভ চম্প দন চুমি স্ব যমযত 

লয়লছ। 

 1১.  ন গমযক টফ  প্রদ ন প্রমতশ্রুমত (Citizen Charter)   

   টদশলর বস্ত্র রলল্প রবিাশলর শযু বস্ত্র ও াে মন্ত্রণাশের রনশদ েলনা অনুযােী রবটিএমর ির্তেি নাগররি টবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (Citizen Charter) প্রস্তুত িরা শেশছ । প্রধ ন ক ম চ রয়  ভ ঠ ম চ লয়য কর ক ম চ রলয় ত  প্রদ লনয 

ব্যফস্  কয  লয়লছ। ট ানুম য়ী মল্প াংমিস্ট ব্যমিফগ চলক র্ মত টফ  প্রদ ন কয  লি। 

১২. সিসজোর কাম থক্রভ 

    সফটিএভসবত টভাে ৫৪টি কসম্পউোয যবয়বছ। কর কসম্পউোবয ইন্টাযবনে াংবমাবগয সুসফধা টদয়া বয়বছ। াআ-টেন্ডাররিং 

দ্ধমত র্রভ ন যলয়লছ। প্রধ ন ক ম চ রলয়য কভ চকতচ -কভ চর্ যীলদয ভ মক টফতন-ব ত  স্ব পেয়য য এয ভ ধ্যলভ মনধ চ যন 

কয  য় এফাং একাআ লথ  কভ চকতচ -কভ চর্ যীলদয  প্রমবলর্ন্ট প লন্ডয ম ফ পেয়য য এয ভ ধ্যলভ াংযযণ কয  শে। 
রবটিএমরর প্রধান িায োশের রনরাত্তা ব্যবস্থা অরধিতর টজারদারিরশণর শযু ০৮ টি রর টিরভ িুাটমরা স্থান িরা 

শেশছ। মফটিএভময যীয গ লয তুর /সুত /ক লড়য যীয  মযল ে চ ানর াআলন প্রদ ন কয  লি। তাঁতীশদর র্ মদ নুম য়ী 

মভর টগে লত সুত  টদয়  লি। ম  টফ  েীকযলণএয ভলধ্য একটি ক ম চিভ। এটি প্রধ ন ভন্ত্রীয মদক মনলদ চন য একটি 

ফ স্তফ ময়ত দলয। 

১৩. প্রমযণ 

           মফটিএভমলত কভ চকতচ /কভ চর্ যীলদয মনয়মভতব লফ  মফমবন্ন মফললয় প্রমযণ টদয়  লি। রিশম্বর ২০১৭ ভ ল ৫১ 

েলনয 1৩5 ঘন্ট  প্রমযণ ক ম চিভ ম্পন্ন লয়লছ। এয ভলধ্য এমএ এয উয কভ চকতচ /কভ চর্ যীলদয প্রমযণ, এছ ড়  

কভ চকতচ লদয ান্য ন্য মফললয় মফমবন্ন প্রমতি লন প্রমযলণয ব্যফস্  টনয়  লয়লছ। 

১৪. উাং য 

ে তীয় াথ চনীমতয মূখ্য  য়ক মললফ মফলফমর্ত ফ াংর লদলয ম্ভ ফন ভয় ফস্ত্রখ তলক উন্নয়ন  াঅয গমতীর 

কয  এফাং টফযক যী খ ত এয  লথ প্রমতলম মগত  কয য শযু টফযক যী প্রমতি লনয    ম যক যী প্রমতি লনয 

উন্নয়ন  াঅধুমনক য়ন কয  প্রলয় েন। স্ব ধীনত  যফতীলত যুদ্ধ মফধ্বস্ত ফ াংর লদলয াথ চনীমতলত একভ ত্র য িীয় ফস্ত্রকর 

মূাআ  াবযন্তযীণ র্ মদ পূযলণ ভূমভক   রন র বেনকব লফ মযর্ মরত লয় ে তীয় প্রবৃমদ্ধলত াফদ ন টযলখলছ। মফগত 

ভলয় টর ক নেমনত ক যলণ  টনমতফ র্ক মযমস্মতলত মফটিএভময মভরমূ দদন্য দ য় মতত লয়লছ। মফটিএভম’য 

কভ চক লন্ড মফগত ভলয়য  ভমগ্রক ব্যথ চত   াথ চননমতক দদন্যত  দূযীকযলণ াংস্ য উন্নয়ন এক ন্ত প্রলয় েন। মুিফ ে য 

াথ চনীমতলত টদলয ফস্ত্রখ লতয  ভমগ্রক উন্নয়লনয স্ব লথ চ যক যী ফস্ত্রকরমূ াঅধুমনক য়লনয নীমত ানুযণ কয  লর 

ট ল ক মলল্পয র্ মদ য  লথ উৎ দলনয ঘ েমত পূযলণ টফযক যী প্রমতি লনয    ম মফটিএভম মলথষ্ট াফদ ন য খলত 

 যলফ। 

 

( অবর্র্া যভান ) 

  ভাব্যফস্থাক (থ ত ও এভঅআএ) 

কপানঃ ৮১৮৯০৮৬ 
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১৫.   মফটিএভম এফাং মভরমূলয  শূন্য লদয মফফযণ, মনলয় গ  দলন্ন মতয মফফযণ  

  

      (ক) মফটিএভম’য কভ চকতচ /কভ চর্ যীলদয াংখ্য  (মনেস্ব ফ লেলে)      

    

াংস্ য, স্তয ানুলভ মদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণ রয়/মফব গ     

মফটিএভম 

(টভ ে দ াংখ্য ) 

৩০৭ *১2৯ ১৭৮ ানুলভ মদত ৫৩৩ টি লদয ভলধ্য লত াংমিষ্ট 

কভ চকতচ /কভ চর্ যীলদয টস্বি ফলযয ক যলণ 

২২৬টি দ মফলুপ্ত য় য় ফতচভ লন ৩০৭টি দ 

যলয়লছ। 

টভ ে ৩০৭ ১2৯ ১৭৮  

      

   শূন্য লদয মফন্য াঃ      

ামতমযি মর্ফ/তদূধ চফ 

দ 

টের  কভ চকতচ য দ 

(টমভন মর্ম,এম) 

ান্য ন্য ১ভ টশ্রমণয দ ২য় টশ্রমণয দ ৩য় টশ্রমণয দ ৪থ চ টশ্রমণয দ টভ ে 

- - ৪১ 1৫ ১০6 16 ১৭৮ 

 
  

  মনলয় গ/লদ ন্নমত প্রদ নাঃ 

প্রমতলফদন ধীন ভ ল লদ ন্নমত নতুন মনলয় গ প্রদ ন ভন্তব্য 

কভ চকতচ  কভ চর্ যী টভ ে কভ চকতচ  কভ চর্ যী টভ ে  
ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ  

 
 

(খ)মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণ ধীন মভরমূলয কভ চকতচ /কভ চর্ যীলদয াংখ্য  (মনেস্ব ফ লেলে)   

াংস্ য, স্তয ানুলভ মদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণ রয়/মফব গ     

মফটিএভম’য মনয়ন্ত্রণ ধীন 

মভরমূ 

 (টভ ে দ াংখ্য ) 

৬২১ ১২৩ ৪৯৮  

টভ ে ৬২১ ১২৩ ৪৯৮  

     শূন্য লদয মফন্য াঃ  

ামতমযি মর্ফ/তদূধ চফ 

দ 

টের  কভ চকতচ য দ 

(টমভন মর্ম,এম) 

ান্য ন্য ১ভ টশ্রমণয দ ২য় টশ্রমণয দ ৩য় টশ্রমণয দ ৪থ চ টশ্রমণয দ টভ ে 

প্রলম েয নয় প্রলম েয নয় 5৬ ৪০ ১৫৯ ২4৩ ৪9৮ 

       

 মনলয় গ/লদ ন্নমত প্রদ নাঃ  

প্রমতলফদন ধীন ভ ল লদ ন্নমত নতুন মনলয় গ প্রদ ন ভন্তব্য 

কভ চ

কতচ  

কভ চর্ যী টভ ে কভ চকতচ  কভ চর্ যী টভ ে  

ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ ন াআ  

    

  
* য েস্ব ফ লেলে (ক.১) এ প্রদম চত ১২9 েন পূযণকৃত লদয ভলধ্য ০৫ েন যক ময কভ চকতচ  টপ্রললণ াঅলছন এফাং তাঁলদয  টফতন/ব ত  

মফটিএভম‘য তমফর টথলক মযল ধ কয  য়। 
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1৬.  ামর্ে াঅমত্ত 

রিশম্বর ২০১৭ মিাঃ ভ  

ভন্ত্রণ রয়/াংস্ য ন ভ 

 

ামর্ে াঅমত্তয 

াংখ্য  

ে ক য মযভ ণ 

(রয ে ক য়) 

ব্রর্ীলে েফ লফয 

াংখ্য  

মনষ্পমত্তয 

াংখ্য  

টেয ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মফটিএভম ২,৮১১ ৬,২৩,৮২৯.৭৩ 0 ০৪ 2,8০৭ াঅলর র্য ভ ল ০৪টি মনষ্পমত্ত লয়লছ । 

         (২৮১১-০৪)=২৮০৭টি 

১৭. এরএ অগ্রগরত 
 

টচোরম্যান ,বািংাশদলশেক্সোইরম িরশাশরলনএবিংরচববস্ত্র ও ােমন্ত্রনাশের মশধ্য স্বাযররত বার েি িম েম্পাদনচুরি 
 

রবটিএমর’র ২০১৭-১৮ অথ েবছশরর বার েি িম েম্পাদনচুরির রিশম্বর’১৭ মাশর  অজেন ররবীযণ িাঠাশমা 
 

টিৌলগত 

উশেশ্য 

(Strategic 

Objetives) 

টিৌলগত 

উশেশশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objetives) 
 

িায েক্রম 

(Activities) 

িায েক্রম সূচি 

(Performance 

Indicators) 

এিি 

(Unit) 

যুমাত্রা/

অজেন 

(Target) 

যুমাত্রা/রনণ োেি ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value of FY 2017-18) 
অাধারন অরত 

উত্তম 

উত্তম চরত মান চরত 

মাশনর 

রনশে 

শন্তজনি 

নে 

চমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

রবটিএমর’র টিৌলগত উশেশ্যমূ 

১. আে বৃরদ্ধ ও 

িম েিংস্থাশন 

ােতা 

    ৩৬.০০ ১.১ ারভ েচাশজে 

ররচারত রমশর আে 

অসজথত াসব থ চাজথ  রক্ষ োকা যুমাত্রা ৯৫২.০০ 950.00 ৯৪৮.০০ ৯৪৬.০০ ৯৪৪.০০   

অজেন 238.27       

১.2 রবটিএমর ভবন 

ভাড়া 

আদায়কৃত বাড়া রক্ষ োকা যুমাত্রা 550.00 546.00 543.00 540.00 530.00   

অজেন ৭৩.১৭       

১.3 রমটর গুদাম 

ভাড়া ও অন্যান্য 

আদায়কৃত বাড়া রক্ষ োকা যুমাত্রা 103.00 101.00 99.00 97.00 90.00   

অজেন 36.35       

২.মফমনলয় লগয   

   সুলম গ  

   ম্প্র যণ 

২০.০০ ২.১ ফন্ধ সভরগুবরা 

চালুয রবক্ষে 

টদী/সফবদী  

উবযািাবদয বা 

আবয়াসজত বা াংখ্যা যুমাত্রা ৮ 7 6 5 4   

অজেন 01       

২.২ টরাকান 

কভাবনায রবক্ষে 

াসব থচাজথ াটি থয াবথ 

আবরাচনাবা 

আবয়াসজত বা াংখ্যা যুমাত্রা 8 ৭ ৬ ৫ ৪   

অজেন --       

২.৩ সচত্তযঞ্জন 

টেক্সোইর ল্লী সল্প 

প্লে সফক্রয় 

সফসক্রত প্লে াংখ্যা যুমাত্রা 7 5 4 3 2   

অজেন --       

২.৪ সসসয ভাধ্যবভ 

সফটিএভসয সভর চালুয 

রবক্ষে চুসি ম্পাদন 

চুসি ম্পাসদত াংখ্যা যুমাত্রা ২ 2 1 -- 0   

অজেন --       

৩. বস্ত্র রলল্প 

উন্নেশন 

ােতািরণ 

১৯.০০ ৩.১ াসব থ চাজথ   

িসতবত সূতা উৎাদন 

উৎাসদত সূতা রক্ষ 

টকসজ 

যুমাত্রা ২১.০০ ২০.৮০ ২০.৭০ ২০.৫০ ২০.৪০   

অজেন 1.65       

৩.২াসব থচাজথ    

িসতবতসযচাসরত 

সভবরয তূরা ও  

সূতা ফসযাগত  

াটি থয তূরা, সূতা ও  

কাবড়য নমুনা   

যীক্ষা 

যীক্ষাকৃত নমুনা   াংখ্যা যুমাত্রা 650 ৬৪৫ ৬৪০ ৬৩৫ ৬২৫   

অজেন     ০৬       

৪. দক্ষতা  

    উন্নয়ন 

৫.০০ ৪.১কভ থকতথা/ 

কভ থচাযীবদয প্রসক্ষন 

জনফর াংখ্যা যুমাত্রা 

িম েিতো  

৬৫ জন 64 61 60 55   

অজেন ৫০ জন       

যুমাত্রা 

িম েচারী 

৭৫ জন 73 71 70 65   

অজেন ০১ জন       
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ফ াংর লদ টেক্সে াআর মভর কল চ লযন        
ফ াংর লদ টেক্সে াআর মভর কল চ লযলনয মনয়ন্ত্রণ ধীন ফতচভ লন 2৫টি মভলরয ত মরক ।  

 

িাঃ 

নাং 

মভলরয ন ভ াফস্ ন স্পনয প্রমতি য 

ফছয 

ফ মণমেযক 

উৎ দলনয 

ফছয 

স্ মত যভত  

ে কু তাঁত 

ি) ভাড়াে চালু সভরিঃ 
১ (ক) টফাংগর টেক্সে াআর মভর-১   (ফন্ধ) মল য ম,-২৭ ১৯৬২ ১৯৬৩ ১৭২৯৬ - 

 (খ) টফাংগর টেক্সে াআর মভর-২  ঐ মফটিএভম ১৯৮৫ ১৯৮৯ ২৫০৮৮ - 

২ (ক) সুন্দযফন টেক্সে াআর মভর-১  তযীয  মফটিএভম ১৯৮০ ১৯৮৩ ২৪৯৬০ - 

 (খ) সুন্দযফন টেক্সে াআর মভর-২ ঐ মফটিএভম ১৯৯৫ ১৯৯৬ ১৪৪০০ - 

৩ য ে ী টেক্সে াআর মভর      য ে ী মফটিএভম ১৯৭৫ ১৯৭৯ ১৯০০৮ - 

৪ দ লয য় নী টেক্সে াআর  মভর   নীরপ ভ যী মফটিএভম ১৯৭৭ ১৯৮০ ২৫০৫৬ - 

৫ (ক) াঅমভন টেক্সে াআর নাং-১    (ফন্ধ) র্ট্টগ্র ভ ম,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬২ ১৪৮০০ - 

 (খ) াঅমভন টেক্সে াআর নাং-২   ঐ মফটিএভম ১৯৮৬ ১৯৯০ ২৫০৮৮ - 

৬ য াংগ ভ টি টেক্সে াআর মভর    য াংগ ভ টি মফটিএভম ১৯৭৭ ১৯৮০ ১৮৫৭৬ - 

৭ *াঅলভদ ফ য় নী টেক্সে াআর মভর ঢ ক  ম,-২৭ ১৯৫৪ ১৯৫৭ - ৩১২ 

৮ ভ গুয  টেক্সে াআর মভর            ভ গুয  মফটিএভম ১৯৮১ ১৯৮৫ ২৫০৫৬ - 

খ) বন্ধ রমিঃ       

৯ টদ স্ত টেক্সে াআর মভর            টপনী ম,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৪ ১৭৬০৮ - 

১০ (ক)ে াংগ াআর কেন মভর-১         ে াংগ াআর ম,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৩৬৫৬ - 

 (খ)ে াংগ াআর কেন মভর-২        ঐ মফটিএভম ১৯৭৮ ১৯৮২ ১২৫০০ - 

১১ মদন েপুয টেক্সে াআর মভর       মদন েপুয মফটিএভম ১৯৭৫ ১৯৭৯ ২৪৬২৪ - 

১২ াঅয,াঅয, টেক্সে াআর মভর        র্ট্টগ্র ভ ম,-২৭ ১৯৬৩ ১৯৬৫ ৩১৪০০ - 

১৩ *ক লদমযয়  টেক্সে াআর মভর        গ েীপুয ম,-২৭ ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৬৮২৪ - 

১৪ ব মরক  উলরন মভর               র্ট্টগ্র ভ ম,-২৭ ১৯৬৩ ১৯৭৩ ৩২০০ ৪০ 

১৫ কুমড়গ্র ভ টেক্সে াআর মভর           কুমড়গ্র ভ মফটিএভম ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১২৫২৮ - 

১৬ মলরে টেক্সে াআর মভর            মলরে মফটিএভম ১৯৭৮ ১৯৮৪ ২৫০৫৬ - 

ঘ) টেক্সোইর ল্লী স্থাবনয প্রসক্রয়াধীন সভরিঃ       

১৭ খুরন  টেক্সে াআর মভর খুরন  ম,-২৭ ১৯৩১ ১৯৫৫ - - 

১৮ মর্ত্তযঞ্জন কেন মভর ন য য়ণগঞ্জ ম,-২৭ ১৯২৯ ১৯৩৬ - - 

ঙ) পুনঃ গ্রণকৃত  রমঃ       

১৯ আপায কেন সভর সরিঃ ঢাকা  ১৯৭০  ১২৫০০  

২০ জসরর টেক্সোইর সভর সরিঃ চট্টগ্রাভ  ১৯৬০  ১২৪০০  

২১ এব াটিক কটন বভর চট্টগ্রাভ  ১৯৫৯  ২৬৬০৮  

২২ ঈগরষ্টায কটক্সটাআর বভর চট্টগ্রাভ  ১৯৭২  ২০৭৩৬  

২৩ টিারি টেক্সোই রম ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া  ১৯61  17728  

২৪ মাদারীপুর টেক্সোই রম মাদারীপুর  ১৯৭৬  25056  

২৫ রিশলারগঞ্জ টেক্সোই রম রিশলারগঞ্জ  ১৯৭৮  ২৫০৫৬  

 টভ োঃ 2৫ টি মভর     506808 ৩৫২ 

 

*াঅলভদ ফ য় নী টেক্সে াআর মভর  ক লদমযয়  টেক্সে াআর মভরদ্বয় মমম ’য াঅত য় মযর্ রন য েন্য দযত্র মূল্য য়ন কমভটি 

কর্তচক ক ম চিভ মযর্ মরত লি ।  
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                       ফাাংরাবদ টেক্সোইর সভর কযবাবযন  

                                             (অথ থ ও এভআইএ সফবাগ) 

 

  সফলয়িঃ বাড়ায় সযচাসরত ০৬টি সভবরয সিবম্বয ২০১৭ সরিঃ ভাবয এফাং ক্রভপুঞ্জীভূত সুতা উৎাদন সফফযণী  

 
   

        
 

 
 ক্রিঃ সভবরয নাভ সুতা উৎাদন ৩২’ গড়  সুতা উৎাদন ৩২’ গড় 

নাং   রক্ষ টকাজ ক্রভপুঞ্জীভূত   রক্ষ টকসজ 

      (সিবম্বয ২০১৭)   (নববম্বয -সিবম্বয২০১৭)     
১ ২ ৩ ৪ 

১ সুন্দযফন টেক্সোইর 0.34 0.34 

২ টফঙ্গর টেক্সোইর 0.28 0.28 

৩ আসভন টেক্সোইর  0.14 0.14 

৪ দাবযায়ানী টেক্সোইর 0.43 0.55 

৫ যাজাী টেক্সোইর 0.20 0.22 

৬ যাঙ্গাভাটি টেক্সোইর 0.11 0.11 

  ফ থবভােিঃ 1.50 1.64 
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                                              ফাাংরাবদ টেক্সোইর সভর কব থাবযন  

                                           সিবম্বয ২০১৭ ইাং ভাবয আয়, ব্যয় এফাং সযচারন রাব/টরাকাবনয সফফযণী। 

                                                     অাংক : রক্ষ োকায়                                                                           অাংক : রক্ষ োকায় 

ক্রিঃ সভবরয নাভ আয় 

সযচারন 

ব্যয় রাব/(টরাকান) 

ব্যয় 

(সুদ,অফচয়, রাব/(টরাকান) 

নাং         সএপ এফাং সুদ,অফচয়, সএপ  

          

গ্রাচুইটি 

প্রসবন এফাং গ্রাচুইটি 

        সযচারন ব্যয়) প্রসবন 

    সিবম্বয,১৭ সিবম্বয,১৭ সিবম্বয,১৭ সিবম্বয,১৭ সিবম্বয,১৭ 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  

ক)  চালু  সভর (ফাবজবেি):      

১। আসভন টেক্সোইর-২ 6.23  5.97  ০.২৬  ২২.৮৩ (16.60) 

২। দাবযায়ানী টেক্সোইর সভর 0.33  5.52  (৫.১৯) ১৮.০২ (17.69) 

৩। সুন্দযফন টেক্সোইর-১ 0.37  2.17  (১.৮০) ২১.১৫ (20.78) 

৪। সুন্দযফন টেক্সোইর-২ 0.70  5.36  (৪.৬৬) ১০.৪৩ (9.73) 

৫। টফঙ্গর টেক্সোইর-১ 0.92  2.84  (১.৯২) ১২.৮৪ (11.92) 

৬। টফঙ্গর টেক্সোইর-২ 0.08  5.73  (৫.৬৫) ১১.৭৩ (11.65) 

৭। যাজাী টেক্সোইর সভর 2.76  6.41  (৩.৬৫) ৩৬.৫৫ (33.79) 

৮। যাঙ্গাভাটি টেক্সোইর সভর 0.47  6.12  (৫.৬৫) ২০.২৯ (19.82) 

  উ-টভাে (ক) 11.86  40.12  (২৮.২৬) ১৫৩.৮৪ (141.98) 

খ)  ফন্ধ সভর 

 
    

  
৯। আসভন টেক্সোইর সরিঃ-১ 3.00  2.59  ০.৪১  30.09  (27.09) 

১০। আয আয টেক্সোইর সভর 8.42  3.43  ৪.৯৯  27.96  (19.54) 

১১। কাবদসযয়া টেক্সোইর সভর 10.66  4.61  ৬.০৫  27.51  (16.85) 

১২। টদাস্ত টেক্সোইর সভর 0.48  3.04  (২.৫৬) 22.81  (22.33) 

১৩। সদনাজপুয টেক্সোইর সভর উৎাদন কাম থক্রভ     ফন্ধ 

১৪। োঙ্গাইর কেন সভর উৎাদন কাম থক্রভ     ফন্ধ 

১৫। সচত্তযঞ্জন কেন সভর টেক্সোইর ল্লীস্থাবনয প্রসক্রয়াধীন     

১৬। বাসরকা উবরন সভর উৎাদন কাম থক্রভ     ফন্ধ 

১৭। কুসড়গ্রাভ টেক্সোইর সভর উৎাদন কাম থক্রভ     ফন্ধ 

১৮। সবরে টেক্সোইর সভর উৎাদন কাম থক্রভ     ফন্ধ 

১৯। ভাগুযা টেক্সোইর সভর বাড়ায় চরবছ 

২০। আবভদ ফাওয়ানী টেক্সোইর বাড়ায় চরবছ 

উ-টভাে (খ) ২২.৫৬  ১৩.৬৭  ৮.৮৯  108.37  (85.81) 

ফ থবভাে (ক+খ) ৩৪.৪২  ৫৩.৭৯  (১৯.৩৭) 262.21  (227.79) 
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 ফাাংরাবদ টেক্সোইর সভর কব থাবযন 

নববম্বয ২০১৭ এফাং সিবম্বয  ২০১৭ সরিঃ ভাবয 

তুরনামূরক সযচারন রাব-টরাকাবনয সফফযণী। 

                                                                                                  অাংকিঃ রক্ষ োকা 

 

ক্রসভক  সফফযণ নববম্বয ২০১৭ সিবম্বয ২০১৭ 

নাং     
 ১  ২  ৩  ৪  

(ক) চালু সভর (ফাবজবেি): 

  ১। আসভন টেক্সোইর-২ ০.১৭  0.26  

২। দাবযায়ানী টেক্সোইর সভর (৬.০৪) (5.19) 
৩। সুন্দযফন টেক্সোইর-১ (১.৩৭) (1.80) 

৪। সুন্দযফন টেক্সোইর-২ (৬.০২) (4.66) 
৫। যাজাী টেক্সোইর  (৪.২০) (3.65) 

৬। টফঙ্গর টেক্সোইর সভর-১ (২.০০) (1.92) 
৭। টফঙ্গর টেক্সোইর সভর-২ (৬.৪৭) (5.65) 

৮। যাঙ্গাভাটি  টেক্সোইর সভর  (৫.৯৭) (5.65) 

  উ-টভাে (ক): (৩১.৯০) (28.26) 
(খ) ফন্ধ সভরিঃ     
৯। আসভন টেক্সোইর-১ ০.৩৫  0.41  

১০। আয আয টেক্সোইর সভর ৪.৭০  4.99  
১১। টদাস্ত টেক্সোইর সভর (২.৬০) (2.56) 
১২। কাবদসযয়া টেক্সোইর সভর ৫.৯৭  6.05  

১৩। সদনাজপুয টেক্সোইর সভর কাম থক্রভ ফন্ধ         উৎাদন 

১৪। কুসড়গ্রাভ টেক্সোইর কাম থক্রভ ফন্ধ         উৎাদন 

১৫। বাসরকা উবরন সভর কাম থক্রভ ফন্ধ         উৎাদন 

১৬। সবরে  টেক্সোইর সভর কাম থক্রভ ফন্ধ         উৎাদন 

১৭। োঙ্গাইর  কেন কাম থক্রভ ফন্ধ         উৎাদন 

১৮। সচত্তযঞ্জন  কেন সভর স্থাবনয প্রসক্রয়াধীন  টেক্সোইর ল্লী  

১৯। ভাগুযা টেক্সোইর সভর          চরবছ          বাড়ায় 

  উ-টভাে (খ): ৮.৪২  ৮.৮৯  

  ফ থবভাে (ক+খ): (২৩.৪৮) (১৯.৩৭) 
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                            ফাাংরাবদ টেক্সোইর সভর কব থাবযন                                

                             সিবম্বয ২০১৭ ইাং ভাটয প্রকৃত জনফর াংখ্যা এফাং সযবাসধত/সযবাসধতব্য টফতন, ভজুযী ও আনুাাংসগক বাতা াংক্রান্ত সফফযণী। 

                   
ক্রসভক সভবরয নাভ কভ থকতথা কভ থচাযী  শ্রসভক টভাে  টফতন ভজুযী 

সযবাসধত/সযবাসধতব্য টফতন ও অন্যান্য বাতা (রক্ষ 

োকা) টভাে 

নাং   স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক ওবাযোইভ টফানা 

ফাড়ী 

বাড়া 

অন্যান্য 

বাতা   

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  ১৫  ১৬  ১৭  ১৮  ১৯  

(ক) চালু সভর (ফাবজবেি):                                    

১। আসভন টেক্সোইর সরিঃ-২ ৫  ০  ৬  ১৫  ০  ৩  ১১  ১৮  ২.১৪  ১.৪৫  ০.০০  ০.১৬  ০.০০ ০.০০ ০.৯৮ ০.৪৪ ৫.১৭  

২। দাবযায়ানী টেক্সোইর সভর ৬  ০  ১  ২৮  ০  ১  ৭  ২৯  ১.৭৭  ২.০৭ ০.০০  ০.০৬ ০.০০ ০.০০ ০.৬৮  ০.২৮  ৪.৮৬  

৩। সুন্দযফন টেক্সোইর সভর-১ ১  ০  ৩  ১০  ০  ০  ৪  ১০  ০.৫৪  ০.৯৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৪  ০.১৩  ১.৮৫  

৪। সুন্দযফন টেক্সোইর সভর-২ ৬  ০  ৩  ১৩  ২  ০  ১১  ১৩  ২.১৪  ১.০৯  ০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০  ০.৩৯  ৪.৬৬  

৫। টফঙ্গর টেক্সোইর সভর-১ ২  ০  ৪  ৮  ০  ০  ৬  ৮  ১.০৪  ০.৭৫  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৩৮  ০.২২  ২.৩৯  

৬। টফঙ্গর টেক্সোইর সভর-২ ৪  ০  ৪  ১৪  ৪  ১  ১২  ১৫  ১.৯৫  ১.১২  ০.২৪  ০.০৬ ০.০০ ০.০০ ০.৮৮  ০.৪১  ৪.৬৬  

৭। যাজাী টেক্সোইর সভর ৪  ০  ৭  ২২  ০  ২  ১১  ২৪  ২.২৯  ১.৭৪  ০.০০  ০.০৮  ০.০০ ০.০০ ১.০২  ০.৪৩  ৫.৫৬  

৮। যাঙ্গাভাটি টেক্সোইর সভর ৩  ০  ৫  ২০  ০  ০  ৮  ২০  ১.৮৪  ১.৭৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.৭১  ১.০০  ৫.৩৪  

  উ-টভাে (ক): ৩১  ০  ৩৩  ১৩০  ৬  ৭  ৭০  ১৩৭  ১৩.৭১  ১০.৯৫  ০.৩৮  ০.৩৬  ০.০০  ০.০০  ৫.৭৯  ৩.৩০  ৩৪.৪৯  

(খ) সফটিএভস প্রধান কাম থারয় ৫৮  ২  ৭০  ২১  ০  ০  ১২৮  ২৩  ৩৫.৬৩  ২.৩৬  ০.০০ ০.০০ ৩.০৬ ০.০০ ১৭.৭৬ ১৫.৬৭ ৭৪.৪৮  

  চট্রগ্রাভ সরয়াবজোঁ অসপ ০  ০  ১  ০  ০  ০  ১  ০  ০.১৫  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৭ ০.০৫ ০.২৭  

  উ-টভাে (খ): ৫৮  ২  ৭১  ২১  ০  ০  ১২৯  ২৩  ৩৫.৭৮  ২.৩৬  ০.০০  ০.০০  ৩.০৬  ০.০০  ১৭.৮৩  ১৫.৭২  ৭৪.৭৫  

  ফ থবভাে (ক+খ): ৮৯  ২  ১০৪  ১৫১  ৬  ৭  ১৯৯  ১৬০  ৪৯.৪৯  ১৩.৩১  ০.৩৮  ০.৩৬  ৩.০৬  ০.০০  ২৩.৬২  ১৯.০২  ১০৯.২৪  

             
সফিঃ দ্রিঃ   সফটিএভসবত  ৭ জন কভ থকতথা  ও ৫ জন কভ থচাযী স আয এর এ আবছন। 
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                                                                                ফাাংরাটদ টেক্সোইর সভর কব থাবযন                                

                                          সিবম্বয ২০১৭ ইাং ভাবয প্রকৃত জনফর াংখ্যা এফাং সযবাসধত/সযবাসধতব্য টফতন, ভজুযী আনুাাংসগক াংক্রান্ত সফফযণী। 

                
ক্রসভক সভবরয নাভ কভ থকতথা কভ থচাযী  শ্রসভক টভাে  সযবাসধত/সযবাসধতব্য টফতন ও অন্যান্য বাতা (রক্ষ োকা) 

নাং   স্থায়ী 

দদসনক 

সবসত্তক স্থায়ী 

দদসনক 

সবসত্তক স্থায়ী 

দদসনক 

সবসত্তক স্থায়ী 

দদসনক 

সবসত্তক টফতন ভজুযী 

অন্যান্য 

বাতা 

দদসনক 

সবসত্তক  টভাে 

                    স্থায়ী 

দদসনক 

সবসত্তক     ভজুযী   

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  ১৫  ১৬  

  ফন্ধ সভর                             

১। আসভন টেক্সোইর-১ ০  ০  ১  ১০  ০  ০  ১  ১০  ০.১৮  ১.২২  ০.০০  ০.১৩  ০.০০  ১.৫৩  

২। আয আয টেক্সোইর ১  ০  ১  ২০  ০  ০  ২  ২০  ০.৪৬  ২.০১  ০.০০  ০.২৫  ০.০০  ২.৭২  

৩। কাবদসযয়া টেক্সোইর সভর ১  ১  ৩  ২২  ০  ৪  ৪  ২৭  ০.৮২  ২.০৭  ০.০০  ০.৬৯  ০.২৪  ৩.৮২  

৪। কুসড়গ্রাভ টেক্সোইর সভর ২  ০  ৪  ১৯  ০  ০  ৬  ১৯  ১.৩০  ১.৫৩  ০.০০  ০.৭৪  ০.০০  ৩.৫৭  

৫। টদাস্ত টেক্সোইর সভর ১  ০  ৪  ১২  ০  ০  ৫  ১২  ০.৮৯  ১.১৪  ০.০০  ০.৬১  ০.০০  ২.৬৪  

৬। োঙ্গাইর কেন সভর ১  ১  ৩  ১১  ০  ০  ৪  ১২  ০.৯০  ১.৩৬  ০.০০  ০.৯৫  ০.০০  ৩.২১  

৭। ভাগুযা টেক্সোইর সভর ১  ০  ১  ২০  ০  ০  ২  ২০  ০.৬০  ১.৭৯  ০.০০  ০.৩৩  ০.০০  ২.৭২  

৮। সচত্তযঞ্জন কেন সভর ২  ০  ২  ১৯  ০  ০  ৪  ১৯  ০.৭৪  ১.৫৬  ০.০০  ০.৪৬  ০.০০  ২.৭৬  

৯। সবরে টেক্সোইর সভর ৩  ০  ২  ১৩  ০  ০  ৫  ১৩  ১.০৮  ১.৪১  ০.০০  ০.৮৫  ০.০০  ৩.৩৪  

১০। আবভদ ফাওয়ানী টেক্সোইর ৩  ০  ৪  ২৪  ০  ১  ৭  ২৫  ১.২০  ২.১৬  ০.০০  ০.৮৭  ০.০৮  ৪.৩১  

১১।  বাসরকা উবরন সভর ৪  ০  ১  ৫  ০  ০  ৫  ৫  ১.১৯  ০.৪৫  ০.০০  ০.৮৯  ০.০০  ২.৫৩  

১২। সদনাজপুয টেক্সোইর সভর ৩  ১  ৮  ২২  ০  ০  ১১  ২৩  ২.৩০  ২.৪৭  ০.০০  ১.৮৬  ০.০০  ৬.৬৩  

 ফ থবভােিঃ ২২  ৩  ৩৪  ১৯৭  ০  ৫  ৫৬  ২০৫  ১১.৬৬  ১৯.১৭  ০.০০  ৮.৬৩  ০.৩২  ৩৯.৭৮  

 

 

 


