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বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস কদ তাদরশন 

মবটিএিমস ভবন,৭-৯,কাওরান বার্ার,ঢাকা 

 

ভূমিক াঃ 

        ১৯৭২ স লের ২৬ ি র্ চ ব াংে লেশ ইন্ড মিয় ে এন্ট্র রপ্র ইলেস (র িীয়করণ) অর্ চ র ২৭, ১৯৭২ এর ি ধ্যলি 

ব াংে লেশ টেক্সে ইে মিেস কল্ চ লরশন (মবটিএিমস) প্রমিমিি হয়। ১৯৭২ স লের ১ জুে ই হলি ৭৪টি মিে মনলয় 

মবটিএিমসর য ত্র  শুরু হয়। ্রবিীলি মবটিএিমস ও সরক লরর উলয লে আরও ১২টি মিে প্রমিি  কর  হয়। এ মনলয় 

মবটিএিমসর মনয়ন্ত্রণ ধীন সব চলি ে মিলের সাংখ্য   োঁড় য় ৮৬টি।   স লবক ি মেকলের মনকে ৩০টি মিে হস্তান্তর, 

১৫টি মিে ের্লত্রর ি ধ্যলি মবমি, ৯টি মিে শ্রমিক-কি চর্ রীলের ি মেক ন য় হস্তান্তর কর  হয় , ০7টি মিে 

মেকুইলর্শন টসলে ন্যস্ত কর  হয়।     ঈগলষ্টার টেক্সোইল মিল, চট্টগ্রাি,আফস র কেন মিে, ঢ ক , এমশয় টিক কেন 

মিেস র্ট্টগ্র ি ও েমেে টেক্সে ইে মিে, র্ট্টগ্র ি ন লি ০4টি মিে বিচি লন পুনাঃঅমধগ্রহণ এবাং মবটিএিমসলি ন্যস্ত। 

মবটিএিমস‘র মনয়ন্ত্রলণ বিচি লন র্ লু ও বন্ধ সহ টি ে ২2টি মিে রলয়লে। ০৩টি মিে মবর্  এর ি মেক  ভুক্ত(মসলেে 

টেক্সে ইে,কুমিগ্রাি টেক্সে ইে এবাং ভ মেক  উলেন মিে)। এে ড় ও ে িীয়করণকৃি ৩(মিন)টি ব স্তব সম্পেমবহীন 

মিে যথ , (১) পারুিা টেক্সে ইে মিেস মোঃ, (২) এে হী কেন মিেস মে: ও (৩) রূ্ েী ন ইেন মে: ন লিি ত্র 

মবটিএিমসর ি মেক য় রলয়লে। ন লি ি ত্র এ মিনটি মিলের ব স্তটব টক ন অমস্তত্ব ্ ওয়  য য়মন। 

 

2.    মবটিএিমস‘র মিেসমুলহর বিচি ন অবস্ াঃ   

মবটিএিমসর মনয়ন্ত্রলণ র্ লু এবাং বন্ধ/লে-অফসহ টি ে ২২টি মিলের  িলধ্য ০৬টি মিে স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমিলি 

সুি  উৎ্ েন করলে।  ০২টি মিে ভ ড় য় র্েলে।  অবমশস্ট  ০৫টি মিে স মভ চসর্ েচ ্ টি চ ন  থ ক য় স িময়ক 

উৎ্ েন বন্ধ অবস্ য় আলে, ০২টি মিলে (খুেন  টেক্সে ইে ও মর্ত্তরঞ্জন কেন মিে) ‘‘টেক্সে ইে ্ল্লী’’ স্ ্লনর ক ে 

প্রমিয় ধীন আলে। ০৪টি মিে(ঈগলষ্টার টেক্সোইল ,এমশয় টিক কেন মিে,আফস র কেন মিে ও েমেে টেক্সে ইে 

মিে) পুনাঃঅমধগ্রহণ এবাং মবটিএিমসলি ন্যস্ত। ০৩টি মিে মবর্  এর ি মেক  ভুক্ত(মসলেে টেক্সে ইে,কুমিগ্রাি 

টেক্সে ইে এবাং ভ মেক  উলেন মিে) ১৯৯৭ স ে টথলক স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমি প্রবিচলনর ফলে মবটিএিমস এ য বৎ  (টি 

্য চন্ত) প্র য় ২৩.৭৩টক টি ে ক  ভয ে ও ট্য ক্স ব বে সরক রী টক ষ ে লর েি  মেলয়লে।  

 

3.   স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমি প্রবিচন  

মবটিএিমসর মনয়ন্ত্রণ ধীন মিেসমুলহ িি েি টে কস লনর ফলে ক য চকরী মূেধন সাংকলের ক রলণ মনেস্ব 

অথ চ য়লন কাঁর্ ি ে সাংগ্রহ কর  সম্ভব ন  হওয় য় মবকল্প ব্যবস্  মহলসলব ১৯৯৬-৯৭ অথ চ বেলর স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমি 

প্রবিচলনর ি ধ্যলি মিেগুলে লি উৎ্ েন ক য চিি ্মরর্ মেি কর  হয়। স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমিলি ের্লত্রর ি ধ্যলি 

চুমক্তবদ্ধ সুি র ্ টি চ/ব্যবস য়ী মনেস্ব অথ চ য়লন সাংমশষ্ট মিেগুলে লি কাঁর্ তুে  সরবর হ কলর থ লক। মিেগুলে  ্ টি চর 

র্ মহে  টি ি লবক মনধ চ মরি েলর স মভ চস র্ লেচর মব্রীলি সুি  উৎ্ েন কলর ্ টি চলক সরবর হ কলর। চুমক্তবদ্ধ 

্ টি চই উৎ্ মেি সুি  ব ে রে ি কলর থ লক।  

 

 

৪. মবটিএিমস’র বততিান সিস্যা ও চযাদলঞ্জসমূেঃ 

  মবটিএিমস’র বন্ধ মিেসমূহ সরক রী-টবসরক রী টযৌথ-উলয ে/ম্ম্ম্ এর ি ধ্যলি র্ লু কর , সরক র ও 

ব্য াংলকর মনকে মবটিএিমস’র ে য়-টেন  মনস্পমত্ত কর , মর্ত্তরঞ্জন কেন মিে ও খুেন  টেক্সে ইে মিেলক টেক্সে ইে 

্ল্লীলি দ্রুি ব স্তব য়ন কর , মবমভন্ন ি িে সমূহ  দ্রুি মনস্পমত্ত কর  এবাং প্রলয় েনীয় েনবলের অভ ব পূরণ কর , 

স মভ চস র্ েচ ্দ্ধমিলি মিেসমূহ ্মরর্ েন  কর  ও মিলে টিমশলনর উৎ্ েনশীেি  বৃমদ্ধ কর । 
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৫. মবটিএিমস রূ কল্প (Vision): ে ভেনক মবটিএিমস। 

 

৬. মবটিএিমস অমভলক্ষয (Mission): 

বস্ত্রখ লি টেশীয় র্ মহে পূরণ ও কি চসাংস্ ন সৃমষ্টর েলযয টেশী-মবলেশী টযৌথ মবমনলয় ে/মপমপমপ এর িাধ্যমি বন্ধ 

মিেসমূহ র্ লুকরণ এবাং সম্পলের যথ যথ ব্যবহ র। 

 

৭. মবটিএিমস টকৌশলগত উদেশ্যসমূে (Strategic Objectives): 

 

   * আয় বৃমদ্ধ ও কি চসাংস্ লন সহ য়ি ।

   * মবমনলয় লের সুলয ে সম্প্রস রণ। 

   * বস্ত্র মশল্প উন্নয়লন সহ য়ি করণ। 

   * েযি  উন্নয়ন। 

 

৮. কার্ তাবমল (Functions): 

 

   *   র্ লু মিেগুলে  সুিুভ লব ্মরর্ েন  ও বন্ধ মিেগুলে  র্ লু কর ; 

   *   টেশী-মবলেশী টযৌথ মবমনলয় ে/ম্ম্ম্ এর ি ধ্যলি মিেসমূহ ্মরর্ েন র েলযয প্রকল্প মর্মিিকরণ ও র্ লুকরলণ  

        উলয ে গ্রহণ; 

   *   অধীনস্ প্রমিি নসমূলহর েযি  ্মরেশ চন, সম্পলের সুিু ব্যবহ র মনমিিকরণ, সিস্য  মর্মিি করণ, অ্র্য়  

        হ্র সকরণ এবাং প্রলয় েনীয় মেক মনলে চশন  প্রে ন কর ; 

   *   উন্নয়নশীে কি চ ্মরকল্পন  ও উৎ্ েলনর গুণেিি ন মনমিিকরণ। 

   *   সরক রী মনলে চশন  টি ি লবক নতুন প্রকল্প গ্রহলনর মনমিত্ত মফমেমবমেটি ষ্টয মর্করণ; 

   *   সরক রী সম্পলের যথ যথ ও যুলে ্লয েী ব্যবহ র মনমিি পূব চক আমথ চক স্বচ্ছেি  আনয়লনর স লথ স লথ  

        কি চসাংস্ ন সৃমষ্টর ি ধ্যলি স ি মেক উন্নয়ন; 

   *   সরক রী মনলে চশন  টি ি লবক বস্তুমনি িথ্য সাংগ্রহ, সাংরযণ ও টপ্ররণ; 

 

 

 

৯. মবটিএিমস’র ভমবষ্যৎ  মরকল্পনাঃ  

টেশী-মবলেশী টযৌথ-উলয ে/ম্ম্ম্ এর ি ধ্যলি ১৬টি মিমল আধুমনক টিমশন স্ ্ন কলর মিে ্মরর্ েন , 

মিেসমূলহর পুর িন টিমশলনর স্লে নতুন আধুমনক টিমশন স্ ্ন, মর্ত্তরঞ্জন কেন মিে ও খুেন  টেক্সে ইে মিলে 

টেক্সে ইে ্ল্লীলি ব স্তব য়ন কর , ে য়-টেন  ্মরলশ ধ কর  ও দ্রুি ি িে  সমূহ মনষ্পমত্ত কর , প্রলয় েনীয় েনবে 

মনলয় ে টেয় , মিলের অব্যবহৃি েমির সলব চ ত্তি ব্যবহ র কলর ব মণমেযক ক য চিি ্মরর্ েন  কর । 
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১০. বামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (APA) 

বাাংলাবদশ িরকাবরর সভশন-২০২১ বািাতবায়ন সুশািন সনসিত করার লবক্ষয প্রাসতষ্ঠাসনক স্বচ্ছতা জবাবসদসিতা, 

িরকাসর িম্পবদর র্র্ার্র্ ব্যবিার সনসিতকরণ এবাং প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসির সবষবয় দপ্তর/িাংস্থার কম থিম্পাদবনর গুনগত 

ও পসরমাণগত মুল্যায়বনর জন্য গত ২০১৪-১৫ অর্ থ বছর মর্বক মসি পসরষদ সবভাগ ও সবসভন্ন মিণালবয়র িাবর্ িরকারকর্তথক 

বাসষ থক কম থিম্পাদন চুসি  স্বাক্ষবরর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িবয়বছ। 

এরই ধ র ব মহকি য় ২৯.০৬.২০১৬ ি মরলখ বস্ত্র ও ্ ে িন্ত্রণ েলয়র স লথ ব াংে লেশ টেক্সে ইে 

কল্ চ লরশন(মবটিএিমস) বাসষ থক কম থিম্পাদন চুসি  স্বাক্ষর িবয়বছ। স্বাক্ষসরত চুসিবত বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি 

করবপাবরশবনর ৪টি মকৌশলগত ১)আয় বৃমদ্ধ ও কি চসাংস্ লন সহ য়ি , ২)মবমনলয় লের সুলয ে সম্প্রস রণ, ৩)বস্ত্র মশল্প উন্নয়লন 

সহ য়ি করণ ও ৪)েযি  উন্নয়ন উলেলের েযযি ত্র  মনধ চ রণ কর  হলয়লে। যথ - ১)সুি  উৎ্ েন ও গুণেিি ন বৃমদ্ধলি 

সহ য়ি করণ ২) সুি র ব ে র সম্প্রস রলণ সহলয মেি  এবাং ৪) উন্নয়ন ক য চিি টে রে রকরণ। এে ড়  ২৭/০৬/২০১৬ মরাঃ 

ি মরলখ মবটিএিমসর ি ঠ ্য চ লয়র টকন্দ্র/প্রমিি লনর স লথ মবটিএিমসর ২০১৬-১৭ অথ চ বেলরর ব মষ চক কি চসম্প েন চুমক্ত 

স্ব যমরি হলয়লে। 

 

 1১.  ন েমরক টসব  প্রে ন প্রমিশ্রুমি (Citizen Charter)   

   টদমের বস্ত্র মেল্প মবকামের লমযে বস্ত্র ও পাে িন্ত্রণালমের মনমদ িেনা অনুযােী মবটিএিমস কর্তিক নাগমরক টসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (Citizen Charter) প্রস্তুি করা হমেমে । প্রধ ন ক য চ েয় সহ ি ঠ ্য চ লয়র সকে ক য চ েলয় ি  প্রে লনর ব্যবস্  

কর  হলয়লে। টস অনুয য়ী মশল্প সাংমিস্ট ব্যমক্তবে চলক র্ মহি টসব  প্রে ন কর  হলচ্ছ। 

১২. সিসজোল কার্ থক্রম 

     সবটিএমসিবত মমাে ৪১টি কসম্পউোর রবয়বছ। সকে কসম্পউোবর ইন্টারবনে িাংবর্াবগর সুসবধা মদয়া িবয়বছ। ই-

টেন্ডামরিং ্দ্ধমিলি ের্ত্র উন্মুক্ত কর  হলয়লে। এলি ০৫টি সরবর হক রী প্রমিি ন ের্ত্র ে মখে কলরলে। প্রধ ন ক য চ েলয়র 

কি চকিচ -কি চর্ রীলের ি মসক টবিন-ভ ি  স্ব সফেওয়য র এর ি ধ্যলি মনধ চ রন কর  হয় এবাং একইস লথ  কি চকিচ -

কি চর্ রীলের  প্রমভলর্ন্ট ফ লন্ডর মহস বও  সফেওয়য র এর ি ধ্যলি সাংরযণ কর  হয়। মবটিএিমসর প্রধান কায িালমের মনরাপত্তা 

ব্যবস্থা অমধকির ট ারদারকরমণর লমযে ০৮ টি মসমস টিমি কেমিরা স্থাপন করা হমেমে। মবটিএিমসর ্রীয ে লর 

তুে /সুি /ক ্লড়র ্রীয  মরল্ ে চ অনে ইলন প্রে ন কর  হলচ্ছ। িাঁিীমদর র্ মহে নুয য়ী মিে টেে হলি সুি  টেয়  হলচ্ছ। য  

টসব  সহেীকরলণএর িলধ্য একটি ক য চিি। এটি প্রধ ন িন্ত্রীর মেক মনলে চশন র একটি ব স্তব ময়ি ্েলয্। 

১৩. প্রমশযণ 

           মবটিএিমসলি কি চকিচ /কি চর্ রীলের মনয়মিিভ লব  মবমভন্ন মবষলয় প্রমশযণ টেয়  হলচ্ছ । টি,২০১৭ ি লস ৬৩ েলনর 

৩৮ ঘন্ট  প্রমশযণ ক য চিি সম্পন্ন হলয়লে । এর িলধ্য এম্এএর উ্র কি চকিচ /কি চর্ রীলের প্রমশযণ, মসমকউমরটি ে র্ চলের 

প্রমশযণ, ফ য় র ফ ইটিাংএর প্রমশযণ এে ড় ও কি চকিচ লের অন্য ন্য মবষলয় মবমভন্ন প্রমিি লন প্রমশযলণর ব্যবস্  টনয়  হলয়লে। 

১৪. উ্সাংহ র 

ে িীয় অথ চনীমির মূখ্য সহ য়ক মহলসলব মবলবমর্ি ব াংে লেলশর সম্ভ বন িয় বস্ত্রখ িলক উন্নয়ন ও আরও েমিশীে 

কর  এবাং টবসরক রী খ ি এর স লথ প্রমিলয মেি  কর র লমযে টবসরক রী প্রমিি লনর ্ শ ্ মশ সরক রী প্রমিি লনর উন্নয়ন 

ও আধুমনক য়ন কর  প্রলয় েন। স্ব ধীনি  ্রবিীলি যুদ্ধ মবধ্বস্ত ব াংে লেলশর অথ চনীমিলি একি ত্র র িীয় বস্ত্রকে সমূহই  

অভযন্তরীণ র্ মহে পূরলণ ভূমিক  ্ েনসহ ে ভেনকভ লব ্মরর্ মেি হলয় ে িীয় প্রবৃমদ্ধলি অবে ন টরলখলে। মবেি সিলয় 

টে কস নেমনি ক রলণ ও টনমিব র্ক ্মরমস্মিলি মবটিএিমসর মিেসমূহ দেন্য েশ য় ্মিি হলয়লে। মবটিএিমস’র কি চক লন্ড 

মবেি সিলয়র স িমগ্রক ব্যথ চি  ও অথ চননমিক দেন্যি  দূরীকরলণ সাংস্ র উন্নয়ন এক ন্ত প্রলয় েন। মুক্তব ে র অথ চনীমিলি 

টেলশর বস্ত্রখ লির স িমগ্রক উন্নয়লনর স্ব লথ চ সরক রী বস্ত্রকেসমূহ আধুমনক য়লনর নীমি অনুসরণ কর  হলে ট্ ষ ক মশলল্পর 

র্ মহে র স লথ উৎ্ েলনর ঘ েমি পূরলণ টবসরক রী প্রমিি লনর ্ শ ্ মশ মবটিএিমস যলথষ্ট অবে ন র খলি ্ রলব। 

 

( আমর্র্া রেিান ) 

  িোব্যবস্থা ক (অর্ ত ও এিআইএস) 

টিানঃ ৮১৮৯০৮৬ 
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১৫.   মবটিএিমস এবাং মিেসমূলহর  শূন্য ্লের মববরণ, মনলয় ে ও ্েলন্ন মির মববরণ 

  

      (ক) মবটিএিমস’র কি চকিচ /কি চর্ রীলের সাংখ্য  (মনেস্ব ব লেলে)      

    

সাংস্ র, স্তর অনুলি মেি ্ে পূরণকৃি ্ে শূন্য্ে িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িন্ত্রণ েয়/মবভ ে     

মবটিএিমস 

(লি ে ্ে সাংখ্য ) 

৩০৭ *১২8 ১79 অনুলি মেি ৫৩৩ টি ্লের িলধ্য হলি সাংমিষ্ট 

কি চকিচ /কি চর্ রীলের টস্বচ্ছ বসলরর ক রলণ 

২২৬টি ্ে মবলুপ্ত হওয় য় বিচি লন ৩০৭টি ্ে 

রলয়লে। 

টি ে ৩০৭ ১২8 ১79  

      

   শূন্য ্লের মবন্য সাঃ      

অমিমরক্ত সমর্ব/িদূধ চব 

্ে 

টেে  কি চকিচ র ্ে 

(লযিন মর্মস,এসম্) 

অন্য ন্য ১ি টশ্রমণর ্ে ২য় টশ্রমণর ্ে ৩য় টশ্রমণর ্ে ৪থ চ টশ্রমণর ্ে টি ে 

- - 39 15 ১10 15 ১79 

 
  

  মনলয় ে/্লে ন্নমি প্রে নাঃ 

প্রমিলবেন ধীন ি লস ্লে ন্নমি নতুন মনলয় ে প্রে ন িন্তব্য 

কি চকিচ  কি চর্ রী টি ে কি চকিচ  কি চর্ রী টি ে  

ন ই ন ই ন ই ন ই ন ই ন ই  

 
 

(খ)মবটিএিমস’র মনয়ন্ত্রণ ধীন মিেসমূলহর কি চকিচ /কি চর্ রীলের সাংখ্য  (মনেস্ব ব লেলে)   

সাংস্ র, স্তর অনুলি মেি ্ে পূরণকৃি ্ে শূন্য্ে িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িন্ত্রণ েয়/মবভ ে     

মবটিএিমস’র মনয়ন্ত্রণ ধীন 

মিেসমূহ 

 (লি ে ্ে সাংখ্য ) 

৬২১ ১২3 ৪৯8  

টি ে ৬২১ ১২3 ৪৯8  

     শূন্য ্লের মবন্য সাঃ  

অমিমরক্ত সমর্ব/িদূধ চব 

্ে 

টেে  কি চকিচ র ্ে 

(লযিন মর্মস,এসম্) 

অন্য ন্য ১ি টশ্রমণর ্ে ২য় টশ্রমণর ্ে ৩য় টশ্রমণর ্ে ৪থ চ টশ্রমণর ্ে টি ে 

প্রলয েয নয় প্রলয েয নয় 56 40 ১৫9 ২43 ৪98 

       

 মনলয় ে/্লে ন্নমি প্রে নাঃ 

প্রমিলবেন ধীন ি লস ্লে ন্নমি নতুন মনলয় ে প্রে ন িন্তব্য 

কি চকিচ  কি চর্ রী টি ে কি চকিচ  কি চর্ রী টি ে  

ন ই ন ই ন ই ন ই ন ই ন ই  

    

  
*১২8 েন পূরণকৃি ্লের িলধ্য ০৫ েন সরক মর কি চকিচ  টপ্রষলণ আলেন এবাং িাঁলের  টবিন/ভ ি  মবটিএিমস‘র িহমবে টথলক 

্মরলশ ধ কর  হয়। 
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1৬.  অমর্ে আ্মত্ত 

টি,২০১৭ মরাঃ ি স 

িন্ত্রণ েয়/ 

সাংস্ র 

ন ি 

অমর্ে 

আ্মত্তর 

সাংখ্য  

ে ক র ্মরি ণ 

(েয ে ক য়) 

ব্রর্শীলে েব লবর 

সাংখ্য  

মনষ্পমত্তর 

সাংখ্য  

টের িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ 

মবটিএিমস ২,৮৪০ ৬,২৫,৫১৯.৩৬ 0১ 08 2,8৩২ আলে র্য ি লস টি ে 08টি আ্মত্ত 

মনষ্পমত্ত হলয়লে এবাং ০৬টি আ্মত্ত 

উথ্থ ম্ি  হলয়লে।   

( ২৮৩৪+০৬ -০৮) = 2,8৩২টি।          

 

৭. এমপএ অগ্রগমি 

টচোরম্যান, বািংলামদে টেক্সোইল মিলস করমপামরেনএবিংসমচব বস্ত্র ও পােিন্ত্রনালমের িমধ্য স্বাযমরি বামষ িক কি িসম্পাদন চুমি 

মবটিএিমস’র ২০১৬-১৭ অর্ িবেমররবামষ িককি িসম্পাদন চুমির জুলাই’১৬ হমি টি’১৭ অ িন পমরবীযণ কাঠামিা 

টকৌেলগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objetives) 

টকৌেলগি 

উমেমশ্যর িান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objetives) 
 

কায িক্রি 

(Activities) 

কায িক্রি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

লযেিাত্রা/

অ িন 

(Target) 

লযেিাত্রা/মনণ িােক ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value of FY 2016-17) 
অসাধারন অমি উত্তি উত্তি চলমি িান চলমি িামনর 

মনমে 

সমন্তষ নক 

নে 

চলিান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

মবটিএিমস’র টকৌেলগি উমেশ্যসমূহ 

১. আে বৃমি ও 

কি িসিংস্থামন 

সহােিা 

৩৯.০০ ১.১ সামি িসচাম ি 

পমরচামলি মিমলর 

আে 

অসজথত িাসভ থি চাজথ  লক্ষ 

োকা 

লযেিাত্রা ৯৪৩.৭৯ ৯৩২.৫০ ৯২৫.৭৫ ৯২০.৫০ ৯১৭.৩৮   

অ িন 901.72       

১.২ কি িসিংস্থান সৃমষ্ট কম থিাংস্থান িাংখ্যা লযেিাত্রা ১৬৭৫ ১৬৩০ ১৬১০ ১৫৭৫ ১৫৫৬   

অ িন ১৫৯২       

১.৩ মবটিএিমস িবন 

িািা 

আদায়কৃত ভাড়া লক্ষ 

োকা 

লযেিাত্রা ৪২৮.৩৩ ৪২৭.২৫ ৪২৬.৫০ ৪২৫.৫০ ৪২৪.৭১   

অ িন ৫৩৭.০১       

১.৪ মিমলর গুদাি 

িািা ও অন্যান্য 

আদায়কৃত ভাড়া লক্ষ 

োকা 

লযেিাত্রা ৭৮.৬৩ ৭৭.৫৫ ৭৭.২৫ ৭৭ ৭৬.৪৩   

অ িন ১৪৩.০৮       

১.৫ মবটিএিমস িবন 

উর্ধ্িমূখী করণ ও কার 

পামকিিং মনি িাণ 

এসিসপ বরাদ্দ 

অজথবনর শতকরা িার 

শতকরা 

(%) 

লযেিাত্রা 

 

৯০% ৮৭% ৮৪% ৮২% ৮০%   

অ িন ১০০%       

২. বস্ত্র মেল্প 

উন্নেমন 

সহােিাকরণ 

২৩.০০ ২.১ িাসভ থি চাজথ   

পিসতবত সূতা 

উৎপাদন 

উৎপাসদত সূতা লক্ষ 

মকসজ 

লযেিাত্রা ২২.৩২ ২২ ২১.৯০ ২১.৮০ ২১.৭০   

অ িন 19.44       

২.২ িাসভ থিচাজথ    

পিসতবতপসরচাসলত 

সমবলর তূলা ও  

সূতািি বসিরাগত  

পাটি থর তূলা, সূতা ও  

কাপবড়র নমুনা   

পরীক্ষা 

পরীক্ষাকৃত নমুনা   িাংখ্যা লযেিাত্রা ৬৩০ ৬২৫ ৬২০ ৬১৫ ৬০৮   

অ িন ৬৫০       

২.৩ শুল্ক, মূল্য 

িাংবর্াজন ও অন্যান্য 

কর পসরবশাধ 

পসরবশাসধত কর লক্ষ 

োকা 

লযেিাত্রা ১০০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০   

অ িন ১৩১.৬১       

৩.মবমনলয় লের   

   সুলয ে  

   সম্প্রস রণ 

১৪.০০ 

 

৩.১ বন্ধ সমলগুবলা 

চালুর লবক্ষয 

মদশী/সববদশী  

উবযািাবদর িভা 

আবয়াসজত িভা িাংখ্যা লযেিাত্রা ৮ ৮ ৮ ৭ ৭   

অ িন 8       

৩.২ মলাকিান 

কমাবনার লবক্ষয 

িাসভ থিচাজথ পাটি থর 

িাবর্ আবলাচনািভা 

আবয়াসজত িভা িাংখ্যা লযেিাত্রা ৭ ৭ ৬ ৫ ৪   

অ িন 7       

৪. দক্ষতা  

    উন্নয়ন 

৪.০০ ৪.১ কম থকতথা/ 

কম থচারীবদর প্রসশক্ষন 

জনবল িাংখ্যা লযেিাত্রা ১৩০ ১২৯ ১২৮ ১২৬ ১২৫   

অ িন ১৩০ ন / 

৬৮৪শ্রিঘন্টা 
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৬ 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল মিলস কদ তাদরশন 
‘‘অর্ ত ও এিআইএস’’ 

‘‘মবটিএিমস ভবন’’, ৭-৯, কাওরান বার্ার, ঢাকা-১২১৫। 

 

- প্রর্ি খন্ড -  
 

মবটিএিমস মন মন্ত্রত মিলসমূদের সামব তক তথ্যাবলী। 

 

ক্রমি

ক নাং 

মিদলর নাি ঠিকানা মিল 

প্রমতষ্ঠার 

বছর 

বামণমর্যক 

উৎ ােদনর 

বছর 

স্থাম ত ক্ষিতা 

োকু তাঁত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) সামভ তস চাদর্ত চালু (বাদর্দেি) মিলসমূদের নািও ারী মববরণঃ 

১। আমিন টেক্সোইলস মলঃ-২ টষালশের, চট্রগ্রাি ১৯৮৬ ১৯৯০ ২৫০৮৮ - 

২। টবঙ্গল টেক্সোইল মিলস-১ টনা া াড়া, র্দশার ১৯৬২ ১৯৬৩ ১৭২৯৬ - 

৩। টবঙ্গল টেক্সোইল মিলস-২ টনা া াড়া, র্দশার ১৯৮৫ ১৯৮৯ ২৫০৮৮ - 

৪। োদরা ানী টেক্সোইল মিলস োদরা ানী, নীলিািারী ১৯৭৭ ১৯৮০ ২৫০৫৬ - 

৫। সুন্দরবন টেক্সোইল মিলস-১ সাতক্ষীরা ১৯৮০ ১৯৮৩ ২৪৯৬০ - 

৬। সুন্দরবন টেক্সোইল (নীল)-২ সাতক্ষীরা ১৯৯৫ ১৯৯৬ ১৪৪০০ - 

৭। রার্শােী টেক্সোইল মিলস নওো াড়া, রার্শােী ১৯৭৫ ১৯৭৯ ১৯০০৮ - 

৮। রাঙ্গািাটি টেক্সোইল মিলস  ঘাগরা, রাঙ্গািাটি ১৯৭৭ ১৯৮৩ ১৮৫৭৬ - 

খ) বন্ধ মিলসমুদের নািও ারী মববরণঃ 

৯। আমিন টেক্সোইলস মলঃ-১ টষালশের, চট্রগ্রাি ১৯৬১ ১৯৬২ ১৮৪০০ - 

১০। আর আর টেক্সোইল মিলস বাঁশবাড়ী া, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাি ১৯৬৩ ১৯৬৫ ৩১৪০০ - 

১১। কাদেমর া টেক্সোইল মিলস েঙ্গী, গার্ীপুর ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৬৮২৪ - 

১২। মেনার্পুর টেক্সোইল মিলস  সেরপুর, মেনার্পুর ১৯৭৫ ১৯৭৯ ২৪৬২৪ - 

১৩। মসদলে টেক্সোইল মিলস * ইসলািপুর, মসদলে ১৯৭৮ ১৯৮৪ ২৫০৫৬ - 

১৪। টোস্ত টেক্সোইল মিলস রাণীরোে, টিনী ১৯৬১ ১৯৬৫ ১৭৬০৮ - 

১৫। কুমড়গ্রাি টেক্সোইল মিলস * কুমড়গ্রাি ১৯৮৪ ১৯৮৬ ১২৫২৮ - 

১৬। োঙ্গাইল কেন মিলস-১  টগাড়াই, োঙ্গাইল ১৯৬১ ১৯৬৩ ১৩৬৫৬  

১৭। োঙ্গাইল কেন মিলস-২ টগাড়াই, োঙ্গাইল ১৯৭৮ ১৯৮২ ১২৫০০  - 

গ) মবদশষ ধরদনর মিলঃ 

১৮। ভামলকা উদলন মিলস(বন্ধ) * নামসরাবাে, চেগ্রাি ১৯৬৩ ১৯৭৩ ৩২০০ ৪০ 

*সবিা এর তাসলকা ভুি সমল। 

 

 

অ র  াতা  ......../৭. 
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ক্রমিক 

নাং 

মিদলর নাি ঠিকানা মিল 

প্রমতষ্ঠার 

বছর 

বামণমর্যক 

উৎ ােদনর 

বছর 

স্থাম ত ক্ষিতা 

োকু তাঁত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘ) ভাড়া  চামলত মিলসঃ 

১৯। আেদিে বাও ানী টেক্সোইল মিলস টিিরা, ঢাকা ১৯৫৪ ১৯৫৭ - ৩১২ 

 

২০। িাগুরা টেক্সোইল মিলস  িাগুরা ১৯৮১ ১৯৮৫ ২৫০৫৬ - 

ঙ) টেক্সোইল  ল্লী স্থা দনর প্রমক্র াধীন মিলসঃ 

২১। খুলনা টেক্সোইল মিলস 

 

ব রা টিইন 

টরাি, খুলনা 

১৯৩১ ১৯৫৫  - 

২২। মচিরঞ্জন কেন মিলস  টগােনাইল, 

নারা নগঞ্জ 

১৯২৯ ১৯৩৬ - - 

চ) পুনঃ অসধগ্রিনকৃত ৪টি সমলিঃ 

২৩। ঈগলষ্টার টেক্সোইল মিলস চট্টগ্রাি ১৯৭২  ২০৭৩৬  

২৪। এমশ াটিক কেন মিলস চট্টগ্রাি ১৯৫৯  ২৬৬০৮  

২৫। র্মলল টেক্সোইল মিলস চট্টগ্রাি ১৯৬১  ১২৪০০  

২৬। 

 

আিসার কেন মিলস সাভার ,ঢাকা। ১৯৭০  ১২০০০  

ছ) মবটিএিমস মন মন্ত্রত মিলসমুদের সামব তক সাংখ্যাঃ 

 

১)  সামভ তস চাদর্ত চালু টেক্সোইল মিলস 

   ০৬  

 ২) বন্ধ টেক্সোইল মিলস 

   ০৫  

৩) সবিা এর তাসলকাভুি সমল 

   ০৩  

৪) টেক্সোইল  ল্লী স্থা দনর প্রমক্র াধীন মিলস 

   ০২  

৫) পুনঃ অমধগ্রেনকৃত মিলস 

   ০৪  

৬) ভাড়া  চামলত মিলস 

   ০২  
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পৃষ্ঠা - ৮ 

সিতীয় খন্ড 

সবটিএমসি বতথমাবন চালু সমলিমুবির মাসিক কার্ থাবলীর উপর তথ্যাবলীঃ 

(িাসভ থিচাজথ উৎপাদন কার্ থক্রম) 

ক্রসমক  সববরণ মম,২০১৭ এসপ্রল,২০১৭ 

নাং       
১  ২  ৩  ৩  

১। োকু ক্ষমতা (গড় িাংখ্যা)      

  স্থাসপত                                              ১৯৮৭৯২  ১৯৮৭৯২  

  লক্ষযমাত্রা ৮৬৯৯২  ৮৬৯৯২  

  চালু ৩৮৭৩৬  ৪৫৯০৭  

  ব্যবহৃত িারঃ     

  স্থাসপত 19% 23% 

  লক্ষযমাত্রা 45% 53% 
২। অব্যবহৃত স্থাসপত োকু ক্ষমতার সববরণ (গড়)      

  ক) সবদ্যযৎ সবচুযসতঃ     

      িাংখ্যা ৬৯৭০  ৪৯৫৮  

      শতকরা িার 4% 2% 

  খ) অনুপসস্থসতঃ     

     িাংখ্যা ৬২৩৯  ৬১৫৪  

     শতকরা িার 3% 3% 

  গ) র্াসিক মগালবর্াগ ও রক্ষণাববক্ষণঃ     

      িাংখ্যা ২৪২৪  ২৬১৪  

     শতকরা িার 1% 1% 

  ঘ) খুচরা র্িাাংবশর অভাবঃ     

      িাংখ্যা ৪৫৬২৬  ৪৫০৬৪  

     শতকরা িার 23% 23% 

  ঙ) কাঁচামাল ঘােসত/বন্ধ সমলিঃ     

      িাংখ্যা ৪৬৯৪৮  ৪৭২৯৬  

     শতকরা িার 24% 24% 

  চ) অন্যান্যঃ     

      িাংখ্যা ৫১৮৪৯  ৪৬৭৯৯  

    শতকরা িার 26% 24% 

  ছ) িব থবমােঃ     

      িাংখ্যা ১৬০০৫৬  ১৫২৮৮৫  

      শতকরা িার 81% 77% 
৩। সূতা উৎপাদনঃ ৩২ গড় কাউন্টিঃ লক্ষ মকসজঃ     

  (িাসভ থিচাজথ কার্ থক্রম)     

  ক্ষমতা (বরবেি) ৪.২০  ৪.৮২  

  লক্ষযমাত্রা ৩.৭৩  ৪.২৮  

  প্রকৃত ১.৩৬ ১.৮৯ 

  অসজথত িারঃ     

  ক্ষমতা (বরবেি) 32% 39% 

  লক্ষযমাত্রা 36% 44% 

 
*শুধুমাত্র ০৭টি ইউসনবের উপর অসজথত উৎপাদন িার% মদখাবনা ি‘ল। 
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পৃষ্ঠা  - ৯ 

সিতীয় খন্ড 

ক্রসমক  সববরণ মম,২০১৭ এসপ্রল,২০১৭ 

নাং       
১  ২  ৩  ৩  

৪। োকু প্রসত সশফেওয়ারী সূতা উৎপাদনঃ গ্রামি     

  (িাসভ থিচাজথ কার্ থক্রম)     

  লক্ষযমাত্রা ৭০.৭৩  ৭০.৭৩  

  প্রকৃত (গ্রামি) ৬১.২৪  ৬০.৬১  

  প্রকৃত (আউন্স) ২.১৬  ২.১৪  

  অসজথত িার * 87% 86% 
৫। কাঁচামাল ব্যবিার (২২৫ মকসজর মবল)     

  (িাসভ থিচাজথ কার্ থক্রমিি)     

  কাঁচামালঃ ৪৮১  ৬৪৩  

  কৃসত্রম আঁশঃ ৩৩  ৫৫  

  মমাে - ৫১৪  ৬৯৮  

৬। অব্যবিারবর্াগ্য অপচয় িারঃ ০  ০  

৭। প্রকৃত কার্ থসদনঃ ২২  ২৫  

৮। উৎপাসদত পবের সবক্রয়/প্রাপ্ত িাসভ থিচাজথঃ     

  ক) িাসভ থিচাজথ আয় (বকাটি োকা) ০.৬৬  ০.৯১  

  খ) অন্যান্য আয় (বকাটি োকা) ০.১৪  ০.১৩  

  গ) মমাে আয় (বকাটি োকা) ০.৮০  ১.০৪  

৯। পসরচালন ব্যয় ১.৩৬ ১.৬১ 

১০। পসরচালন লাভ-মলাকিান (বকাটি োকা)     

  কেন মেক্সোইল সমলি (০.৫৬) (০.৫৭) 

মমােঃ       (০.৫৬) (০.৫৭) 

    

 

*শুধুমাত্র ০৭টি ইউসনবের উপর অসজথত িার% মদখাবনা ি‘ল। 
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পৃষ্ঠা - ১০ 

  :র্ততীয় খন্ড: 

        িাসভ থি চাবজথ চালু  মেক্সোইল সমলিমুবির সিসনাং সবভাগীয় তথ্যাবলীর মািসভসিক সববরণঃ 

 

        ১। োকু ক্ষমতার ব্যবিার ও কার্ থসদন (িাসভ থিচাজথ কার্ থক্রম): 

   

        মাি োকু িাংখ্যা (গড়) ক্ষমতার  প্রকৃত 

   

  স্থাসপত চালু 

ব্যবহৃত 

িার কার্ থসদন 

   ১  ২  ৩  ৪  ৫  

   
জুলাই,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৩৫৭৫৫  18% ২২  

   আগস্ট,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৪১১৪৩  21% ২৪  

   
মিবেম্বর,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৪০৮২১  21% ২১  

   অবটাবর,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৪৫৬৪৩  23% ২৭  

   
নবভম্বর,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৪৭২৩২  24% ২৬  

   সিবিম্বর,২০১৬ ১৯৮৭৯২  ৪৮৭৪৫  25% ২৬  

   জানুয়াসর,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৪৭৭৯৫  24% ২৭  

   মফব্রুয়াসর,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৪৮৮৭৫  25% ২২  

   মাচ থ,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৪৮০০৬  24% ২৫  

   এসপ্রল,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৪৫৯০৭  23% ২৫  

   মম,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৩৮৭৩৬  19% ২২  

   
জুলাই-মম,২০১৭ ১৯৮৭৯২  ৪৪৪২৩  22% ২৬৭  

   

        ৪। সূতা উৎপাদনঃ ৩২ গড় কাউন্টিঃ লক্ষ মকসজ (িাসভ থিচাজথ 

কার্ থক্রম): 

              অসজথত িার   

মাি ক্ষমতা লক্ষযমাত্রা প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষযমাত্রা আদায়বর্াগ্য 

  (বরবেি)   ৩২ গড় প্রকৃত (বরবেি)   িাসভ থিচাজথ 

      কাউন্ট কাউন্টি     (লক্ষ োকা) 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  

জুলাই.২০১৬ ৪.১৬  ৩.৭০  ১.২৭  ০.৭০  31% 34% ৬০.৭২  

আগস্ট,২০১৬ ৪.৬২  ৪.১১  ১.৬৭  ০.৯২  36% 41% ৭৫.৭৮  

মিবেম্বর,২০১৬ ৩.৯৮  ৩.৫৪  ১.৪৭  ০.৮৪  37% 42% ৬৮.১৩  

অবটাবর,২০১৬ ৫.০৭  ৪.৫১  ১.৯৮  ১.২৭  39% 44% ৯১.৭৬  

নবভম্বর,২০১৬ ৪.৮৪  ৪.৩০  ১.৯৬  ১.৩৩  40% 46% ৯২.৬০  

সিবিম্বর,২০১৬ ৪.৮২  ৪.২৮  ২.০৬  ১.৩৬  43% 48% ৯৭.৫৩  

জানুয়াসর,২০১৭ ৫.০৪  ৪.৪৮  ২.০৯  ১.৩০  41% 47% ৯৯.৬১  

মফব্রুয়াসর,২০১৭ ৪.১৭  ৩.৭১  ১.৭১  ১.২৪  41% 46% ৮১.৮৭  

মাচ থ,২০১৭ ৪.৭১  ৪.১৯  ১.৯৮  ১.৪৪  42% 47% ৯৫.০২  

এসপ্রল,২০১৭ ৪.৮২  ৪.২৮  ১.৮৯  ১.৩৬  39% 44% ৯১.৫০  

মম,২০১৭ ৪.২০  ৩.৭৩  ১.৩৬  ০.৯৭  32% 36% ৬৬.৩৩  

জুলাই-মম,২০১৭ ৫০.৪৩  ৪৪.৮৩  ১৯.৪৪  ১২.৭৩  39% 43% ৯২০.৮৫  
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পৃষ্ঠা - ১১ 

      

  

 :র্ততীয় খন্ড: 

   

      

      

      

      

      
      

      (খ) িাসভ থিচাজথ 

সভসিকঃ 

     মাি িরবরাি মওজুদ পসরমাণ 

  পসরমাণ 

প্রাপ্ত 

িাসভ থিচাজথ 

লক্ষ 

মকসজ মবল 

  

লক্ষ 

মকসজ মবল (লক্ষ োকা) 

 
  

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  

জুলাই,২০১৬ ০.৬৩  ৩৪৭.২২  ৪৮.৭১  ০.৪৮  ২৬৪.৫৫  

আগস্ট,২০১৬ ০.৯৮  ৫৪০.১২  ৮৩.৭৩  ০.৪০  ২২০.৪৬  

মিবেম্বর,২০১৬ ০.৬৯  ৩৮০.২৯  ৫৩.৩১  ০.৫৪  ২৯৭.৬২  

অবটাবর,২০১৬ ১.৩৪  ৭৩৮.৫৪  ১০০.৪৪  ০.৪৬  ২৫৩.৫৩  

নবভম্বর,২০১৬ ১.১০  ৬০৬.২৬  ৭৮.৯৩  ০.৬৯  ৩৮০.২৯  

সিবিম্বর,২০১৬ ১.৫৩  ৮৪৩.২৫  ৯৫.৫৩  ০.৭০  ৩৮৫.৮০  

জানুয়াসর,২০১৭ ১.৩৪  ৭৩৮.৫৪  ৯১.২৩  ০.৭৪  ৪০৭.৮৫  

মফব্রুয়াসর,২০১৭ ১.২৬  ৬৯৪.৪৪  ৭৮.৩৪  ০.৭১  ৩৯১.৩১  

মাচ থ,২০১৭ ১.৫৮  ৮৭০.৮১  ১১০.৮৮  ০.৫৮  ৩১৯.৬৬  

এসপ্রল,২০১৭ ১.৩১  ৭২২.০০  ৯০.৬২  ০.৬৩  ৩৪৭.২২  

মম,২০১৭ ১.১৪  ৬২৮.৩১  ৭৪.৬৭  ০.৬২  ৩৪১.৭১  

জুলাই-মম,২০১৭ ১২.৯০  ৭১০৯.৭৯  ৯০৬.৩৯  ০.০০  ০.০০  
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বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন 

         মম,২০১৭ ইাং মাবির আয়, ব্যয় এবাং পসরচালন লাভ/বলাকিাবনর সববরণী। 

       

অাংকঃ লক্ষ োকায় 

ক্রঃ সমবলর নাম আয় পসরচালন ব্যয় লাভ/(বলাকিান) মিি অসফি নীে পসরচালন  

ব্যয় 

(সুদ,অবচয়, লাভ/(বলাকিান) 

নাং         মলসভ ২৫% লাভ/(বলাকিান) সপএফ এবাং 

সুদ,অবচয়, 

সপএফ  

              

গ্রাচুইটি 

প্রসভিনিি এবাং গ্রাচুইটি 

        পসরচালন     ব্যয়) প্রসভিনিি 

    মম,১৭ মম,১৭ মম,১৭ মম,১৭ মম,১৭ মম,১৭ মম,১৭ 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  

(ক) চালু সমলি (বাবজবেি) 

১। আসমন মেক্সোইলি-২ 14.63  17.32  (২.৬৯) ০.০০  (২.৬৯) ৩৪.২৮ 

           

(১৯.৬৫) 

২। দাবরায়ানী মেক্সোইল সমল 8.23  16.81  (৮.৫৮) ০.০০  (৮.৫৮) ২৯.৩১ 

           

(২১.০৮) 

৩। সুন্দরবন মেক্সোইল-১ 2.93  3.13  (০.২০) ০.০০  (০.২০) ২২.৩০ 

           

(১৯.৩৭) 

৪। সুন্দরবন মেক্সোইল-২ 18.06  28.41  (১০.৩৫) ০.০০  (১০.৩৫) ৩৩.৮১ 

            

(১৫.৭৫) 

৫। মবঙ্গল মেক্সোইল-১ 0.88  3.21  (২.৩৩) ০.০০  (২.৩৩) ১৪.৭১ 

           

(১৩.৮৩) 

৬। মবঙ্গল মেক্সোইল-২ 19.92  28.47  (৮.৫৫) ০.০০  (৮.৫৫) ৩৯.৪৭ 

           

(১৯.৫৫) 

৭। মদাস্ত মেক্সোইল সমলি 0.61  3.74  (৩.১৩) ০.০০  (৩.১৩) ২৩.৩৬ 

           

(২২.৭৫) 

৮। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি* 0.66  4.97  (৪.৩১) ০.০০  (৪.৩১) ২২.৪৭ 

           

(২১.৮১) 

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমল 8.64  17.55  (৮.৯১) ০.০০  (৮.৯১) ৪৭.৫১ 

           

(৩৮.৮৭) 

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমল 5.63  12.66  (৭.০৩) ০.০০  (৭.০৩) ২৮.৯৪ 

           

(২৩.৩১) 

  উপ-মমাে (ক) 80.19  136.27  (৫৬.০৮) ০.০০  (৫৬.০৮) ২৯৬.১৬ (২১৫.৯৭) 

(খ) বন্ধ  সমলিঃ               

১১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-১ 2.82  2.78  ০.০৪  0.01  0.03  ৩০.০৮ 

           

(২৭.২৬) 

১২। আর আর মেক্সোইল সমলি 8.08  4.09  ৩.৯৯  1.00  2.99  ২৮.৬৬ 

           

(২০.৫৮) 

১৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি 9.90  5.43  ৪.৪৭  1.12  3.35  ২৮.৩৩ 

           

(১৮.৪৩) 

১৪। সদনাজপুর মেক্সোইল সমল উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     

১৫। ভাসলকা উবলন সমলি* উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     
১৬। োঙ্গাইল কেন সমলি উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     
১৭। মাগুরা মেক্সোইল সমলি ভাড়ায় চলবছ           
১৮। সিবলে মেক্সোইল সমলি* উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     
১৯। আিবমদ বাওয়ানীবেক্সোইল ভাড়ায় চলবছ           

উপ-মমাে (খ) ২০.৩৭  ২০.৮০  ১২.৩০  ৮.৫০  ২.১৩  ৬.৩৭  (৬৬.২৭) 

িব থবমাে (ক+খ) ১২৪.৬১  ১০০.৯৯  ১৪৮.৫৭  (৪৭.৫৮) ২.১৩  (৪৯.৭১) (২৮২.২৪) 

    

* সবিা এর তাসলকাভুি সমল। 
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১৪ 

বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন 

মম,২০১৭ সরঃ মাবি সিসনাং মিটবর সমলওয়ারী ক্ষমতার ব্যবিার, উৎপাদন কার্ থাবলী ও কার্ থসদবনর সববরণী। 

ক্রসমক সমবলর নাম ক্ষমতার (োকু) ব্যবিার সুতা উৎপাদনঃ ৩২ গড় কাউন্টিঃ লক্ষ মকসজ প্রকৃত 

নাং   স্থাসপত লক্ষযমাত্রা চালু ব্যবহৃত িার ক্ষমতা লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অসজথত িার কার্ থসদন 

    
 

  
 

স্থাসপত লক্ষযমাত্রা (বরবেি) 

 
  ক্ষমতা লক্ষযমাত্রা   

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

(ক) চালু সমলি (বাবজবেি)ঃঃ 

১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-২ ২৫০৮৮  ১৩৪৪০  ১০২৯৫  ৪১% ৭৭% ০.৬১  ০.৫৪  ০.১৬  ২৬% ৩০% ১৮  

২। দাবরায়ানী মেক্সোইল সমলি ২৫০৫৬  ১২৫২৮  ৪২৮৪  ১৭% ৩৪% ০.৭৪  ০.৬৬  ০.১৮  ৭৪% ২৭% ২৬  

৩। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-১ ২৪৯৬০  ৬৬৫৬  ৩২০ ১% ৫% ০.২৪  ০.২১  ০.০১  ০৪% ০৫% ১৪  

৪। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-২ ১৪৪০০  ১১০৪০  ৭৪৫৭ ৫২% ৬৮% ০.৬৬  ০.৫৯  ০.৩৭  ৫৬% ৬৩% ২২  

৫। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-১ ১৭২৯৬  ০  িামসয়ক    উৎপাদন ০.০০  ০.০০  ০.০০      বন্ধ 

৬। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-২ ২৫০৮৮  ১৫৬৮০  ৭১৪৪ ২৮%    ৪৬% ১.০৫  ০.৯৩  ০.৪০  ৩৮% ৪৩% ২৫  

৭।  মদাস্ত মেক্সোইল সমলি ১৬৭৯২  ০  িামসয়ক    উৎপাদন ০.০০  ০.০০  ০.০০      বন্ধ 

৮। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি ১২৫২৮  ৮৬৪০  সবিা এর তাসলকাভুি 

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমলি ১৯০০৮  ৯৯৩৬  ৪৮৩৯ 25% ৪৯% ০.৪৭  ০.৪২  ০.১২  ২৫% ২৯% ২৬  

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমলি ১৮৫৭৬  ৯০৭২  ৪৩৯৭ ২৪% ৪৮% ০.৪৩  ০.৩৮  ০.১২  ২৮% ৩২% ২২  

উপ-মমাে (ক) ১৯৮৭৯২  ৮৬৯৯২  ৩৮৭৩৬  ১৯% ৪৫% ৪.২০  ৩.৭৩  ১.৩৬  ৩২% ৩৬% ২২  

(খ) বন্ধ  সমলিঃ 

১১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-১ ১৪৮০০    িামসয়ক    উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     

১২। আর আর  মেক্সোইল সমলি ৩১৪০০    িামসয়ক    উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     

১৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি ১৬৮২৪    িামসয়ক    উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     

১৪। সদনাজপুর মেক্সোইল সমলি ২৪৬২৪    িামসয়ক    উৎপাদন   বন্ধ   আবছ     

১৫। মাগুরা মেক্সোইল সমলি ২৫০৫৬  ভাড়ায় চলবছ 

১৬। োঙ্গাইল কেন সমলি  ১৩৬৫৬    উৎপাদন   কার্ থক্রম   বন্ধ   আবছ     

১৭। সিবলে মেক্সোইল সমলি  ২৫০৫৬  সবিা এর তাসলকাভুি  

১৮। আিবমদ বাওয়ানী মেক্সোইল   ভাড়ায় চলবছ 

উপ-মমাে (খ) ১৫১৪১৬  ০  ০  0% 0% ০.০০  ০.০০  ০.০০  0% 0% ০  

িব থবমাে (ক+খ) ৩৫০২০৮  ৮৬৯৯২  ৩৮৭৩৬   ১১% ৪৫% ৪.২০  ৩.৭৩  ১.৩৬  ৩২% ৩৬% ২২  
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বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন 

মম,২০১৭ সরঃ মাবির উৎপাসদত সূতার কাউন্টওয়ারী সববরণী। 

      

পসরমানঃ লক্ষ মকসজ 

ক্রসমক সমবলর নাম ২১-৩৯ ৪০ - ৫৯ ৬০ - ১০০ িব থবমাে পসরমাণ আদায়বর্াগ্য 

নাং   কাউন্টি কাউন্টি কাউন্টি প্রকৃত কাউন্টি 

৩২ গড় 

কাউন্টি িাসভ থিচাজথ 

            
 

(লক্ষ োকা) 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  

ক) চালু সমলি (বাবজবেি) 

১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-২ ০.০৩  ০.০৫  ০.০০  ০.০৮ ০.১৬  ৯.১৩  

২। দাবরায়ানী মেক্সোইল সমলি ০.০৫  ০.০৮  ০.০০  ০.১৩ ০.১৮  ৭.৬৮  

৩। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০১  ০.০০  ০.০১  ০.০১  ০.৪০  

৪। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-২ ০.০৭  ০.২২  ০.০০  ০.২৯  ০.৩৭  ১৭.৫৭  

৫। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৬। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-২ ০.০০  ০.২৭  ০.০০  ০.২৭  ০.৪০  ১৯.৯২  

৭। মদাস্ত মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৮। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি* সবিা এর তাসলকাভুি সমল ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০৯  ০.০০  ০.০৯  ০.১২  ৬.৪০  

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমলি ০.১০ ০.০০  ০.০০  ০.১০  ০.১২  ৫.২৩  

উপ-মমাে (ক) ০.২৫ ০.৭২  ০.০০  ০.৯৭ ১.৩৬  ৬৬.২৩  

খ) বন্ধ সমলিঃ 

১১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১২। আর আর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৪। সদনাজপুর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৫। মাগুরা মেক্সোইল সমলি ভাড়ায় চলবছ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৬। োঙ্গাইল কেন সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৭। সিবলে মেক্সোইল সমলি সবিা এর তাসলকাভুি সমল  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৮। আিবমদ বাওয়ানী মেক্সোইল ভাড়ায় চলবছ         

উপ-মমাে (খ) ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

িব থবমাে (ক+খ) ০.২৫ ০.৭২  ০.০০  ০.৯৭ ১.৩৬  ৬৬.২৩    
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বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন 

মম,২০১৭ সরঃ মাবির িরবরািকৃত/সবসক্রত সূতার কাউন্টওয়ারী সববরণী। 

     

পসরমাণঃ লক্ষ মকসজ 

ক্রসমক  সমবলর নাম ২১ - ৩৯ ৪০ - ৫৯ ৬০ - ১০০  পসরমাণ প্রাপ্ত িাসভ থিচাজথ 

নাং   কাউন্টি কাউন্টি কাউন্টি (লক্ষ মকসজ) (লক্ষ োকা) 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  

(ক) চালু সমলি (বাবজবেি)           
১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-২ ০.০২  ০.০৫  ০.০০  ০.০৭  ৭.৪৪  

২। দাবরায়ানী মেক্সোইল সমলি ০.০৯  ০.০৬  ০.০০  ০.১৫  ৮.৪৫  

৩। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০৪  ০.০০  ০.০৪  ২.০৫  

৪। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-২ ০.১২  ০.২৭  ০.০০  ০.৩৯  ২২.৪৪  

৫। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৬। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-২ ০.০০  ০.২৬  ০.০০  ০.২৬  ১৯.৪১  

৭। মদাস্ত মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৮। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি সবিা এর তাসলকাভুি  

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০৮  ০.০০  ০.০৮  ৬.৭৩  

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমলি ০.০৭  ০.০৮  ০.০০  ০.১৫  ৮.১৫  

  উপ-মমাে (ক) ০.৩০  ০.৮৪  ০.০০  ১.১৪  ৭৪.৬৭  

(খ) বন্ধ সমলিঃ           
১১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১২। আর আর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৪। সদনাজপুর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৫। মাগুরা মেক্সোইল সমলি ভাড়ায় চলবছ 

১৬। োঙ্গাইল কেন সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৮। আিবমদ বাওয়ানী মেক্সোইল ভাড়ায় চলবছ 

১৯। সিবলে মেক্সোইল সমলি সবিা এর তাসলকাভুি  

  উপ-মমাে (খ)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

  িব থবমাে (ক+খ)  ০.৩০  ০.৮৪  ০.০০  ১.১৪  ৭৪.৬৭  
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                                                              বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন                                

 মম,২০১৭ সরঃ মাি িমাপনীবত মওজুদ সুতার কাউন্টওয়ারী সববরণী । 

     

পসরমাণঃ লক্ষ মকসজ 

ক্রসমক সমবলর নাম ২১-৩৯ ৪০-৫৯ ৬০-১০০ িব থবমাে  

নাং   কাউন্টি কাউন্টি কাউন্টি পসরমাণ 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  

(ক) চালু সমলি (বাবজবেি)          

১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-২ ০.০৩  ০.০৫  ০.১০  ০.১৮  

২। দাবরায়ানী মেক্সোইল সমলি ০.০৩  ০.০১  ০.০০  ০.০৪  

৩। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৪। সুন্দরবন মেক্সোইল সমলি-২ ০.০৫  ০.০৭  ০.০০  ০.১২  

৫। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৬। মবঙ্গল মেক্সোইল সমলি-২ ০.০০  ০.০৭  ০.০০  ০.০৭  

৭। মদাস্ত মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

৮। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি সবিা এর তাসলকাভুি        

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০৪  ০.০৫  ০.০৯  

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমলি ০.০৯  ০.০৩  ০.০০  ০.১২  

  উপ-মমাে (ক) ০.২০  ০.২৭  ০.১৫  ০.৬২  

(খ) বন্ধ সমলি         
১১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-১ ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১২। আর আর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৪। সদনাজপুর মেক্সোইল সমলি ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৫। মাগুরা মেক্সোইল সমলি  ভাড়ায় চলবছ       

১৬। োঙ্গাইল কেন সমলি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

১৭। সিবলে মেক্সোইল সমলি  সবিা এর তাসলকাভুি        

১৮। আিবমদ বাওয়ানী মেক্সোইল ভাড়ায় চলবছ       

  উপ-মমাে (খ) ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  

  িব থবমাে (ক+খ)  ০.২০  ০.২৭  ০.১৫  ০.৬২  
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                            বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন                                

                             মফব্রুয়াসর,২০১৭ ইাং মাবির প্রকৃত জনবল িাংখ্যা এবাং পসরবশাসধত/পসরবশাসধতব্য মবতন, মজুরী ও আনুিাাংসগক ভাতা িাংক্রান্ত সববরণী। 

                   
ক্রসমক সমবলর নাম কম থকতথা কম থচারী  শ্রসমক মমাে  মবতন মজুরী 

পসরবশাসধত/পসরবশাসধতব্য মবতন ও অন্যান্য ভাতা (লক্ষ 

োকা) মমাে 

নাং   স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক স্থায়ী দদসনক ওভারোইম মবানাি 

বাড়ী 

ভাড়া 

অন্যান্য 

ভাতা   

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

(ক) চালু সমলি (বাবজবেি):                                    

১। আসমন মেক্সোইলি সলঃ-২ ৪  ০  ৫  ১৫  ০  ১৯১  ৯  ২০৬  ১.৮৪  ১.৫৫  ০.০০  ৬.৩২  ০.০০ ০.০০ ০.৮৩ ০.৪০ ১০.৯৪  

২। দাবরায়ানী মেক্সোইলি সমলি ৬  ১  ২  ৩১  ০  ২০৬  ৮  ২৩৮  ২.০৯  ২.৬০ ০.০০  ৫.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.৮১  ০.৩৬  ১১.৪৩  

৩। সুন্দরবন মেক্সোইলি সমলি-১ ১  ০  ৩  ১১  ০  ৩১  ৪  ৪২  ০.৫১  ১.০১  ০.০০  ০.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.২৩  ০.১৪  ২.৬৪  

৪। সুন্দরবন মেক্সোইলি সমলি-২ ৭  ৩  ৩  ২৬  ২  ২৮৪  ১২  ৩১৩  ২.৮২  ২.৪৬  ০.১৪ ৭.৯০ ০.০০ ০.০০ ১.১৪  ০.৪৩  ১৪.৮৯  

৫। মবঙ্গল মেক্সোইলি সমলি-১ ২  ০  ৪  ১০  ০  ০  ৬  ১০  ১.০০  ১.১৮  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪১  ০.২২  ২.৮১  

৬। মবঙ্গল মেক্সোইলি সমলি-২ ৩  ০  ৪  ২৪  ৪  ২৪৮  ১১  ২৭২  ১.৭৪  ১.৯২  ০.২৩  ১১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৮০  ০.৪৫  ১৬.১৪  

৭। কুসড়গ্রাম মেক্সোইল সমলি ২  ০  ৪  ১৯  ০  ০  ৬  ১৯  ১.৫৪  ১.৫০  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫৪  ০.৬৯  ৪.২৭  

৮। মদাস্ত মেক্সোইল সমলি ১  ০  ৪  ১২  ০  ০  ৫  ১২  ০.৮৫  ১.১৩  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৩৬  ০.২৪  ২.৫৮  

৯। রাজশািী মেক্সোইল সমলি ৬  ১  ৮  ২৬  ০  ১২১  ১৪  ১৪৮  ৩.০৪  ২.৫০  ০.০০  ৪.৪৭  ০.০০ ০.০০ ১.৩৬  ০.৬৬  ১২.০৩  

১০। রাঙ্গামাটি মেক্সোইল সমলি ৩  ০  ৫  ২৪  ০  ১৩০  ৮  ১৫৪  ১.৭৫  ২.১২  ০.০০  ৩.৪০  ০.০০ ০.০০ ০.৭০  ১.২৪  ৯.২১  

  উপ-মমাে (ক): ৩৫  ৫  ৪২  ১৯৮  ৬  ১২১১  ৮৩  ১৪১৪  ১৭.১৮  ১৭.৯৭  ০.৩৭  ৩৯.৪১  ০.০০  ০.০০  ৭.১৮  ৪.৮৩  ৮৬.৯৪  

(খ) সবটিএমসি প্রধান কার্ থালয় ৬০  ৩  ৬৮  ২২  ০  ০  ১২৮  ২৫  ৩৪.৪৩  ২.৬২  ০.০০ ০.০০ ৩.৪০ ০.০০ ১৭.০৩ ১৬.৭১ ৭৪.১৯  

  চট্রগ্রাম সলয়াবজাঁ অসফি ০  ০  ১  ০  ০  ০  ১  ০  ০.১৪  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৭ ০.০৫ ০.২৬  

  উপ-মমাে (খ): ৬০  ৩  ৬৯  ২২  ০  ০  ১২৯  ২৫  ৩৪.৫৭  ২.৬২  ০.০০  ০.০০  ৩.৪০  ০.০০  ১৭.১০  ১৬.৭৬  ৭৪.৪৫  

  িব থবমাে (ক+খ): ৯৫  ৮  ১১১  ২২০  ৬  ১২১১  ২১২  ১৪৩৯  ৫১.৭৫  ২০.৫৯  ০.৩৭  ৩৯.৪১  ৩.৪০  ০.০০  ২৪.২৮  ২১.৫৯  ১৬১.৩৯  

             
সবঃ দ্রঃ   সবটিএমসিবত  ৯ জন কম থকতথা  ও ১ জন কম থচারী সপ আর এল এ আবছন। 
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                                                                                বাাংলাবদশ মেক্সোইল সমলি কবপ থাবরশন                                

                                          মফব্রুয়াসর,২০১৭ ইাং মাবির প্রকৃত জনবল িাংখ্যা এবাং পসরবশাসধত/পসরবশাসধতব্য মবতন, মজুরী আনুিাাংসগক িাংক্রান্ত সববরণী। 

                
ক্রসমক সমবলর নাম কম থকতথা কম থচারী  শ্রসমক মমাে  পসরবশাসধত/পসরবশাসধতব্য মবতন ও অন্যান্য ভাতা (লক্ষ োকা) 

নাং   স্থায়ী 

দদসনক 

সভসিক স্থায়ী 

দদসনক 

সভসিক স্থায়ী 

দদসনক 

সভসিক স্থায়ী 

দদসনক 

সভসিক মবতন মজুরী 

অন্যান্য 

ভাতা 

দদসনক 

সভসিক  মমাে 

                    স্থায়ী 

দদসনক 

সভসিক     মজুরী   

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

  বন্ধ সমলি                             

১। আসমন মেক্সোইলি-১ ০  ০  ১  ১০  ০  ০  ১  ১০  ০.১৮  ১.০৫  ০.০০  ০.১৩  ০.০০  ১.৩৬  

২। আর আর মেক্সোইলি ২  ০  ১  ২২  ০  ০  ৩  ২২  ০.৮২  ১.৫৮  ০.০০  ০.৪৭  ০.০০  ২.৮৭  

৩। কাবদসরয়া মেক্সোইল সমলি ২  ১  ৩  ২২  ০  ৪  ৫  ২৭  ১.১৩  ২.০৭  ০.০০  ০.৯০  ০.২৩  ৪.৩৩  

৪। ভাসলকা উবলন সমলি ১  ১  ৩  ১১  ০  ০  ৪  ১২  ০.৮৫  ১.৩২  ০.০০  ০.৭২  ০.০০  ২.৮৯  

৫। সদনাজপুর মেক্সোইল সমলি ১  ০  ১  ২০  ০  ০  ২  ২০  ০.৫৩  ১.৮৮  ০.০০  ০.৩৯  ০.০০  ২.৮০  

৬। োঙ্গাইল কেন সমলি ১  ০  ৩  ১৯  ০  ০  ৪  ১৯  ০.৭৪  ১.৬৪  ০.০০  ০.৫০  ০.০০  ২.৮৮  

৭। মাগুরা মেক্সোইল সমলি ৩  ০  ২  ১৩  ০  ০  ৫  ১৩  ১.০৩  ১.১৯  ০.০০  ০.৮২  ০.০০  ৩.০৪  

৮। সচিরঞ্জন কেন সমলি ২  ০  ৪  ২৪  ০  ১  ৬  ২৫  ০.৮১  ২.০০  ০.০০  ০.৬৫  ০.০৮  ৩.৫৪  

৯। সিবলে মেক্সোইল সমলি ৩  ০  ১  ৬  ০  ০  ৪  ৬  ১.২৮  ০.৫৬  ০.০০  ০.৮৬  ০.০০  ২.৭০  

১০। আিবমদ বাওয়ানী মেক্সোইল ২  ১  ৮  ২৪  ০  ০  ১০  ২৫  ২.০৪  ২.৮৭  ০.০০  ১.৫৫  ০.০০  ৬.৪৬  

  িব থবমােঃ ১৭  ৩  ২৭  ১৭১  ০  ৫  ৪৪  ১৭৯  ৯.৪১  ১৬.১৬  ০.০০  ৬.৯৯  ০.৩১  ৩২.৮৭  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


