
      
                                                                              

‘‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করর বস্ত্র রশল্পের উন্নয়ন করর’’ 
 

                                

 

  ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি রবটিএমরি’র উতেখতর্াগ্য উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কার্ যক্রতের তথ্যারের   

           প্ররতল্পবেন। 

 

□                                                                                 

         (                           )                          (      )            

                   ছ  ২০০                                                      । 

□       মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর      ১২-১০-২০১৪    ও                                                

                  ন। রনল্পে েশনা অনুযায়ী ইল্পতামল্পে ৪(চার) টি বন্ধ রমল (রাঙ্গামাটি দেক্সোইল রমলস্, 

 োল্পরায়ানী দেক্সোইল রমলস্, সুন্দরবন দেক্সোইল রমল্পলর মূল ইউরনে ও মাগুরা দেক্সোইল রমলি) চালু করা হয়। 

 বতেমাল্পন             ভাড়ায় চালু  দয়ল্পে।                                         

                    ছ                              ছ। 

 

□      জানুয়ারী 2009 হল্পত        201৮ ররিঃ পয েন্ত নতুন নতুন রমল চালু (ভাড়া রভরিল্পত) করার       প্রায় 

১১,২৯৯ জন (দেিঃরভিঃ) শ্ররমকল্পক রনল্পয়াল্পের মােল্পম কম েিংস্থান সৃরি করা হল্পয়ল্পে। 

 

□        জানুয়ারী 2009 হল্পত অল্পটাবর 201৭ ররিঃ পয েন্ত প্রায় ১,৬৮,৫৬,০০০ দকরজ সূতা উৎপােন করা হল্পয়ল্পে। 
 

□             ’                                         ’       ,                          

   ও                                                                              

       ’                          ও                          ও      |             

                 ’                                                                

                                                             ,                    

                   ।       ’                                                      

                                                         

 

□ চালু রমলগুল্পলার আয় ও অন্যান্য আয় বৃরির লল্পযে প্রল্পয়াজনীয় পেল্পযপ গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। রবটিএমরি প্রধান 

 কায োলয় ও রমলিমূল্পহ দমাে ১০১ জন কম েকতো-কম েচারী রনল্পয়াে দেয়া হল্পয়ল্পে।  

□        ’         /                                           (      )                 

                                       হল্পয়ল্পে। 

□ রবটিএমরি’র ২৬২৯ টি অরিে আপরি রনষ্পরি করা হল্পয়ল্পে।  
 

□ রনরাপিা ব্যবস্থা  দজারোল্পরর জন্য দমাে ২৯টি রিরি কোল্পমরা স্থাপন করা হল্পয়ল্পে। 

         /২ 

 

 



      
                                                                              

    - ২ 

 

□ "Vertical Extension of BTMC Bhaban (8
th

 floor to 11
th

 floor) and Construction of 

 5- Storied Garage including 1-Basement Car Parking Facility in Adjacent Vacant 

 Land of BTMC" শীর্ েক প্রকল্পের আওতায় মূল ভবল্পনর ৯তলা দেল্পক ১২ তলা                 

     িম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে।                                                         ছ। 

  

 

□                                                ৭              হল্পয়ল্পে।          

                 দে, এর ফল্পল দেক্সোইল পল্লী স্থাপন ও রশে রবকাশ ঘোল্পনা হল্পে। 

 

 

□      রবটিএমরি’র ওল্পয়ব িাইে হালনাোে করণ করা হল্পয়ল্পে এবং রবরভন্ন পে  প/িাফল্পের রচত্র রনয়রমত প্রকাশ 

 করা হল্পে। এোড়া রবটিএমরি’র নীচ তলায় রনরাপিা অরফল্পির িম্মুল্প  ‘রিটিল্পজন চাে োর’প্রেশ ে  করা হল্পয়ল্পে। 

 

□     রবরভন্ন ব্যাংল্পকর দলান বাবে ১০২.০০ দকাটি োকা পররল্পশাধ করা হল্পয়ল্পে। 

 

□     রমল দেে                      সূতা                                                   

                                 (       )    চালু রমল                      ৫০৯২.১১

                   হল্পয়ল্পে।  

 

□     সুেীঘ েেকাল যাবৎ দবে ল ও িকুল্পমন্ট রবভ্রাল্পের কারল্পণ মহামূেবান িরকারী িম্পরি দবহাল্পত হল্পত চল্পলরেল। 

রবটিএমরি হল্পত ৫০টি আরপল মামলার মােল্পম মরতরিল্পলর হােল্প ালাস্থ ৪.২৫৪৩ একর রবটিএমরি’র িম্পরি 

মহানের জররপ বা রিটি জররল্পপর দরকল্পি ে রবটিএমরি’র নাল্পম দরকি ে ও দেল্পজে করা হয়। যার রবরুল্পি ৬টি রীে 

রপটিশন রুজু হয় এবং িব েল্পশর্ পয োল্পয় মহামান্য সুরপ্রম দকাল্পে ে ৬টি আরপল মামলায় রবটিএমরি’র পল্পয লীভ 

গ্রোন্ট হয় বা রবটিএমরি’র নাল্পম দরকল্পি ের স্বীকৃরত লাভ কল্পর। 

 

□    রবটিএমরি’র মরতরিল্পলর হােল্প ালাস্থ ওয়ারী দমৌজার ৪.২৫৪৩ একর িম্পরির মল্পে প্রায় ০২.০০ একর িম্পরি 

হল্পত স্বাধীণতা পূব ে হল্পত যুে যুে ধল্পর বিবািরত অববধ ে লোরল্পের উল্পেে কাজ িম্পন্ন করা হয়। অবরশি 

জরমর মল্পে ১.১১৭ একর জরম িম্পল্পের িল্পব োিম ব্যবহার রনশ্চয়তা রবধাল্পন পুরলশ রবভাল্পের রনকে রবরি করা 

হল্পয়ল্পে। 

 

□    নারায়ণেল্পের রচিরেন কেন রমল্পলর জরমল্পত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুল্পমারেত প্রকে দেক্সোইল পল্লী স্থাপন এর 

 বাস্তবায়ল্পনর বাধা রহিাল্পব উক্ত জরমল্পত বিবািকারীল্পের দ্বারা মাহামান্য হাইল্পকাল্পে ে রুজুকৃত ১৬টি রীে রপটিশন 

 রবজ্ঞ এোেরন ে দজনাল্পরল কর্তেক শুনানীর মােল্পম  াররজ কল্পর রবটিএমরি’র তৎপরতায় রপটিশনাররা 

 উল্পেল্পে বাে হয়। 

         /৩ 
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□     চট্টগ্রামস্থ রে এরশয়াটিক কেন রমল্পলর িাল্পবক বাংলাল্পেশী মারলক কর্তেক দবআইনী ভাল্পব র্ততীয় পল্পযর রনকে 

 রমল হস্তান্তর এবং পরবরতেল্পত রমলটিল্পক রনলাম পয োল্পয় উপনীত করায় মহামান্য হাই দকাল্পে ের এল্পকর পর এক 

 মামলা দ্রুত িরকাল্পরর পল্পয রনষ্পরি কল্পর রমলটি পুনিঃগ্রহণ প্রজ্ঞাপন জারর পূব েক পুন:গ্রহল্পণর কাজ িম্পন্ন হয়। 

 পুন:গ্রহণ পরবরতে প্রায় ৬টি মামলা িরকাল্পরর পল্পয রনষ্পরি করা হয়। 

 

□ িাভারস্থ আফিার কেন রমল্পলর িাল্পবক বাংলাল্পেশী মারলক কর্তেক দবআইনী ভাল্পব র্ততীয় পল্পযর রনকে রমল্পলর 

 জরম রবরি কল্পর রমল ধ্বংি করায় িরকাল্পরর পল্পয রমলটি পুনিঃগ্রহণ প্রজ্ঞাপন জারর পূব েক পুন:গ্রহল্পণর কাজ 

 িম্পন্ন হয়। উল্পল্লখ্য,      ১৬-০৬-২০১৩        রবরাষ্ট্রায়াত্ত্ব আফিার কেন রমলস্ রলিঃ, িাভার, ঢাকা 

   :গ্রহণ পূব েক রবটিএমরি’র ে ল্পল দনয়া হল্পয়ল্পে। 

 

□     চট্টগ্রামস্থ জরলল দেক্সোইল রমল্পলর িাল্পবক বাংলাল্পেশী মারলক/রমল গ্রহীতা পয কর্তেক মহামান্য হাইল্পকাল্পে ে  

 এবং সুরপ্রমল্পকাে ে পয েন্ত রুজুকৃত মামলা প্ররতদ্বরন্দতাপূব েক রায় লাল্পভর দ্বারা প্রজ্ঞাপন জাররপূব েক পুন:গ্রহণ কাজ 

 িম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে।  

 

□                                    ৭           ও                                

                                       ৭- ৪-   ৭                                 

                                                  

 

□                                       ৭           ও                               

                                        -  -   ৭                                 

                                                  

 

□                                - ৭-   ৭           ও                                  

                                        - ৭-   ৭                                 

                                                  

 

□                               ৯-  -   ৭           ও                                  

                                       ৯-  -   ৭                                 

                                                  

 

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


