
বফজজঅযঅআ এয জুট এন্ড টটক্রটাআর টরাডাক্ট টডবরজভন্ট টন্টায 

(টজটিববডব) এয গজফলণা টজাযদাযকযণ। 

রকজেয বজযানাভঃ     বফজজঅযঅআ এয জুট এন্ড টটক্সটাআর টরাডাক্ট 

টডবরজভন্ট টন্টায (টজটিববডব) এয গজফলণা 

টজাযদাযকযণ। 
উজযাগী ভন্ত্রণারয়      কৃবল ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   ফাংরাজদ াট গজফলণা আনবিটিউট। 

রকে বযচারক  ড: টভাঃ অবুর কারাভ অজাদ, বযচারক (জুট-টটক্স) 

রকে উ-বযচারক  টভাঃ বভনাজ উদ্দীন টমাফাজয়য, বএও, টজটিববডব 

 

রকজেয াভবিক উজদ্দশ্য                            

 কটন রজবং দ্ধবিজি াজটয ব্যফায বৃবদ্ধপূফ বক াটজাি জেয ফহুভৄখী ব্যফাজয গজফলণা টজাযদাযকযণ ও 

উন্নয়ন।  
 

            সুবনবদষ্ট উজদ্দশ্য ও রক্ষ্য ভাত্রা                                        

 াট ও তুরায ংবভশ্রজণ গুণগি ভাজনয সুিা ও কাড় তিযী কযায রযুবি উদ্ভাফন এফং িায উন্নয়ন কযা । 
 ফিবভাজনয রথাগি মন্ত্রাবি উন্নিকযজণয ভাধ্যজভ গজফলণায সুজমাগ সুবফধা বৃবদ্ধ কযা।  

 টজটিববডব উআং-এ টভবন স্থাজনয জন্য টবৌি সুবফধায উন্নয়ন কযা।  

 াট ে উৎাদনকাযী/বে উজযািাজদয রবক্ষ্ন রদান কজয ফহুভৄখী াট ে উৎাদজন িাজদয ভিা বৃবদ্ধ কযা । 
রকজেয ফাত্মফায়নকারঃ   
ক) শুরুয িাবযখঃ  ১ জক্টাফয ২০১৭ আং 

খ) ভাবিয িাবযখঃ  ৩০ জুন  ২০২১ আং 

রকজেয রাক্কবরি ব্যয় (রক্ষ্ টাকায়)   
 টভাটঃ  ২০৭৯.০০  

 

রকজেয টভূবভ ংক্রান্ত িথ্যাবদঃ 

 

        পৃবথফীজি তুরায জয াটআ ফজচজয় গুরুত্বপূণ ব রাকৃবিক িন্তু এফং ফাংরাজদজয রধান থ বকযী পর। গি ২০১৫ াজর 

৬.৯৯ রক্ষ্ টক্টয জবভজি রায় ১৩.৯৮ রক্ষ্ টভবিক টন াট উৎাদন য় ( জািীয় াট বদফ ২০১৭ এয যবন্কা ) ।  
বনজথটিক িন্তুয বফরূ রবিবক্রয়ায পজর াট জেয চাবদা বদন বদন বৃবদ্ধ াজে। পজর ফিবভাজন রবি ভাজ ৬০০-৭০০ টকাটি 

টাকায াট ে বফজদজ যিানী জে (জািীয় াট বদফ ২০১৭ এয যবন্কা) । াট জেয চাবদা বৃবদ্ধয কাযজণ কৃলকযা াট 

চাজল অিী জে এফং ন্যায্য ভল্য াজে। াটজাি টভাড়জকয ফাধ্যিাভরক ব্যফায অআন-২০১০ আং এফং ব্যফায বফবধভারা-

২০১৩ আং কাম বকয ওয়ায পজর বফগি ২-৩ ফছজয াজটয ফস্থায উন্নবি জয়জছ। বফশ্ব বযজফ র্ম্বজক অযও টফব জচিন 

জে এফং বযজফজয উয খাযা রবাফ বফস্তাযকাযী বনজথটিক িন্তু ফজবন কজয াজটয ভি রাকৃবিক িন্তুয বদজক িয 

জে। মায পজর টদজ ও বফজদজ রাকৃবিকবাজফ চনীর িন্তু বজজফ াজটয চাবদা বৃবদ্ধ াজে। বযজফ ফান্ধফ াজটয 

ফহুভৄখী ব্যফায বৃবদ্ধয জন্য বফশ্বব্যাী নফ উদ্দভ সৃবষ্ট জয়জছ।  
 

        াজটয রথাগি ব্যফায টমভন চজটয ব্যাগ, যব, কাজ বট, টবয়ান রভৃবি জেয ফাবজয ফাংরাজদ াট গজফলণা 

আনবষ্টটিউজটয বফজ্ঞানীযা িাজদয সৃজনীিরিায ভাধ্যজভ াজটয ফহুভৄখী ব্যফাজযয রযুবি উদ্ভাফন কজযজছ। টজটিববডব উআং 

এয বফজ্ঞানীগন িাজদয ীবভি সুবফধা ও  র্ম্জদয ভজধ্য াট জন্যয ব্যফায বৃবদ্ধকজে গজফলণা কাম বক্রভ চাবরজয় মাজে। 

াধাযণি াট াটকজর এফং তুরা কটনবভজর ব্যফায কযা য় । টজটিববডব উআংএ াটজক কটন বভজর ব্যফাজযয জন্য ২ 

আবি কজয টকজট কযাবভজকর বিটজভন্ট কজয তুরায াজথ বভবজয় কটন রজবং বজিজভ সুিা তিযীয রযুবি উদ্ভাবফি জয়জছ। 

কটন রজবং বজিজভ জুট-কটন, জুট-উর, জুট বল্ক এফং জুট টযয়ন এয বভশ্রন দ্বাযা টম সুিা াওয়া মায় িা ফশ্যআ াজটয 

তফবচত্রভয় ব্যফায বৃবদ্ধ কযজফ। বভশ্রজন াজটয ং থাকায় জেয দাভ কভজফ। াট বভবশ্রি সুিা ও কাড় এয ফাবনবজযক 

উৎাদজনয জন্য রযুবি স্তান্তজযয ভাধ্যজভ বে উজযাগিা সৃবষ্ট কযজি জফ। গজফলণা কাম বক্রজভয ভজধ্য বদজয় াট জন্যয 

ফাজায রাবযি কযজি জফ। গজফলণা ও উন্নয়ন কাম বক্রজভয ভাধ্যজভ াটজন্যয গুণাগুণ বৃবদ্ধ কজয টবািায বনকট িণজমাগ্য 

কযজি জফ।  


