
প্রোডোক্ট প্ডভবরভভন্ট ডডডবন 

ফোাংরোভে োট গভফলণো ইনডিটিউট (ডফভজআযআই) এয প্রোডোক্ট প্বভবরভভন্ট ডডডবন োভটয োভে তুরো ও অন্যোন্য আঁভয 

প্েডডাং এয ভোধ্যভভ তুরো ভে সুেো তেডযয দ্ধডেভে সুেো তেডয ও আনুোাংডগক গভফলণোয োভে জডিে। েোছোিো এই ডফবোগ 

ডফডবন্ন কটন রভডাং প্ভডনোযীয উদ্ভোফন ও উন্নয়ন কোজ  ফহুমুখী োটজোেীয় ন্য উৎোেন এফাং এয ফহুমুখী ব্যফোয বৃডদ্ধ 

াংক্রোন্ত কোভজয ডে জডিে। এই ডফবোগ ডেনটি ডডোট টভভভন্টয ভন্বভয় গঠিে। এগুভরো ভরো- 

o প্রোডোক্ট ডডজোইন এড ইডিডনয়োডযাং ডডোট টভভন্ট 

o ডনউ প্টক্সটোইর প্রোডোক্ট ডডোট টভভন্ট  

o ভোভকটটিাং ডডোট টভভন্ট 

বোভরো ভোভনয প্েভডড সূেো ও কোি উৎোেভনয রভযে স্পীডনাং এফাং উইডবাং োখোয গভফলণোগোভয যীযোমূরক রযুডি/রভ 

উদ্ভোফন কযো য়। েোছোিো প্রোডোক্ট প্ডভবরভভন্ট ডফবোগ ডফডবন্ন রকোয কটন রভডাং প্ভডনোযী উদ্ভোফন ও উন্নয়ন কোজ  জুট 

প্টক্সটোইর প্ভডনোযীয প্ভযোভে ও যযণোভফযভণয কোজ কভয েোভকন। এযই ভভধ্য এই ডফবোগ উভেখভমোগ্য াংখ্যক োট, তুরো ও 

অন্যোন্য আঁভয প্েডডাং রভডাং রডক্রয়ো কযেঃ প্ভডনভেয মন্ত্োাং ও প্টিাং ডযফে˝ন কভয প্ভডনভেয উন্নয়ন োধন 

ম্পন্ন কযো ভয়ভছ। এয ভভধ্য ডকছু ডকছু ফোাংরোভে যকোভযয প্ভটন্ট অডধেপ্তয কর্তটক স্বীকৃে।   

জনবল  
প্রোডোক্ট প্ডভবরভভন্ট ডডডবন (ফেটভোন)  

 ইডিঃ প্ভোঃ ডভনোজ উদ্দীন প্মোফোভয়য, মূখ্য তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো (চঃ েোঃ) 

 জনোফ প্ভোঃ েোডযক প্োভন, রধোন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো 

 ইডিঃ প্ভোঃ ভোবুবুর আরভ, উর্ধ্টেন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো 

 ইডিঃ প্ভোঃ জোন্নোতুর ফোকী প্ভোরস্নো, তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো 

 ইডিঃ প্ভোঃ েোডজবুর ক, তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো 

 ইডিঃ ভোহ্মুেো খোতুন, তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো  

প্জটিডডডড উইাং (Manpower Set-up)  

 ডযচোরক (জুট-প্টক্সটোইর) – ০১ জন 

 কোডয ডযচোরক (রোঃ ও অে˝) - ০১ জন 

 কডম্পউটোয অোভযটয - ০২জন 

 োটঁ মুদ্রোযডযক কোভ কডম্পউটোয মুদ্রোযডযক - ০১ জন 

 প্িোয ডকোয – ০১ জন 

 একোউনভটন্ট কোভ কেোডয়োয – ০১ জন 

 গোিীচোরক – ০২ জন 

 অডপ োয়ক - ০১ জন 

 ডযচ্ছনেো কভী - ০১ জন 

 গোড˝ (ডনযোত্তো োখোয় কভ˝যে)- ০৩ জন 

প্ভোট = ১৪ জন 

 

 

 

 



প্রোডোক্ট প্ডভবরভভন্ট ডডডবন   

 মূখ্য তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো- ০১ জন 

 অডপ োয়ক - ০১ জন 

          প্ভোট = ০২ জন 

 

প্রোডোক্ট ডডজোইন এড ইডিডনয়োডযাং ডডোট টভভন্ট 

 রধোন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 উর্ধ্টেন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 উ কোযী রভকৌরী – ০২ জন 

 ইপ্রকডিডয়োন - ০১ জন 

 প্ভকোডনক - ০১ জন 

 চী অোভযটয কেোডভভকর প্লোন্ট - ০১ জন 

 ফয়রোয ডভস্ত্রী – ০১ জন 

 ল্যোফ এপ্টনভডন্ট – ০১ জন 

             প্ভোট = ১০ জন 

ডনউ প্টক্সটোইর প্রোডোক্ট ডডোট টভভন্ট  

 রধোন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো- ০১ জন 

 উর্ধ্টেন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 তফজ্ঞোডনক কোযী -- ০১ জন 

 চী অোভযটয প্েো রুভ - ০১ জন 

 ডস্পনোয - ০২ জন 

 উইবোয - ০২ জন 

 প্টকডনডয়োন - ০৩ জন 

প্ভোট = ১২ জন 

ভোভকটটিাং ডডোট টভভন্ট 

 রধোন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো- ০১ জন 

 উর্ধ্টেন তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

 তফজ্ঞোডনক কভ টকেটো - ০১ জন 

প্ভোট = ০৩ জন 

 

 

 

 


