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পশ্চিমবঙ্গ 

 
বস্ত্র ও হস্তত াঁত 
প্রকল্প 

 
রর জগ র প্রকল্প 

 
অন্য ন্য প্র সশ্চঙ্গক 
প্রকল্প 
অন্য ন্য রক নন্  
প্র সশ্চঙ্গক প্রকল্প ন্য় 
 

 
রক শ্চিড-19 
র  ষণ প্রকল্প 

দপ্তর : বস্ত্র অশ্চিকরণ 
(হস্তত াঁত, সুনত কল, ররশম 
বয়ন্ ও হস্তত াঁত শ্চিশ্চিক 
হস্তশ্চশল্প শ্চবি গ) 

প্রকল্প  প্র ইম শ্চর উইি সস’ 
রক অপ নরটিি রস স ইটির 
রশয় র কয শ্চপট নল র নজযর 
অংশগ্রহনণর জন্য প্রকল্প  
শ্চহত শ্চিক রী প্র ইম শ্চর 
উইি সস’ রক অপ নরটিি 
রস স ইটি 
প্রি ন্ শ্চববরণ
 প্র থশ্চমক সমব য় 

সশ্চমশ্চতগুশ্চলর শ্চিশ্চিনত 
রশয় র কয শ্চপট ল 
তুলনত প্র থশ্চমক 
রস স ইটিগুশ্চলর জন্য 
ইকুইটি য  ওয় শ্চকস ং 
কয শ্চপট ল শ্চহনসনব 
প্রনয় জন্ীয় বয ংক রল ন্ 
আকষসণ করনত সহ য়ক 
হনব।  

সূত্র

প্রকল্প ওনয়স্ট রবঙ্গল 

দপ্তর : পশ্চিমবঙ্গ র জয গ্র মীণ 
রর জগ র অশ্চিয ন্, পঞ্চ নয়ত ও 
গ্র নম ন্নয়ন্ শ্চবি গ 

প্রকল্প  আন্ন্দি র 
শ্চহত শ্চিক রী গ্র মীণ গশ্চরব 
প্রি ন্ শ্চববরণ 
 আশ্চথসক অন্তিুস শ্চি, 

শশ্চিশ লীকরণ ও 
রর জগ নরর শ্চবকল্প 
শ্চবি জন্, সরক নরর প্রি ন্ 
কমসসূশ্চিনত অংশীদ শ্চরত্ব 
এবং পশ্চরক ঠ নম  পূরণ ও 
ব জ র প্রনয় জন্ীয়ত র 
ম িযনম গ্র মীণ গশ্চরবনদর 
(শ্চবনশষ কনর মশ্চহল ) 
জন্য রর জগ নরর সুনয গ 
সৃশ্চি

সূত্র

রয গ নয গ : শ্চন্শ্চদসি রক নন্  
রয গ নয গ শ্চববরণ উনেশ্চিত 
রন্ই

র  ষণ  : রক শ্চিড-19 
সংকট রম ক শ্চবল  
করনত 200 রক টি 
ট ক র তহশ্চবল 
প্রি ন্ শ্চববরণ : লিয 
ন্য় 
সূত্র

রয গ নয গ : শ্চন্শ্চদসি 
রক নন্  রয গ নয গ 
শ্চববরণ উনেশ্চিত রন্ই 
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হয ন্ডলুম উইি সস’ 
রক অপ নরটিি রস স ইটি 
শ্চলশ্চমনটড (তন্তুজ)-এর 
রশয় র কয শ্চপট নল র নজযর 
অংশগ্রহনণর জন্য প্রকল্প 
শ্চহত শ্চিক রী প্র ইম শ্চর 
রক অপ নরটিি রস স ইটি 
প্রি ন্ শ্চববরণ
 ওনয়স্ট রবঙ্গল রস্টট 

হয ন্ডলুম উইি সস’ 
রক অপ নরটিি রস স ইটি 
শ্চলশ্চমনটড দ্ব র  প্র থশ্চমক 
রস স ইটিগুশ্চলর হস্তত াঁত 
পনণযর ম নকস টিং এবং 
ইন্পুট রজ গ ন্ 

 এই শীষস সংস্থ  দ্ব র  
র নজযর রিতনর এবং 
র নজযর ব ইনর হস্তত াঁত 
পনণযর জন্য সংগঠন্ ও 
ব জ নরর উন্নয়ন্

 শীষস সংস্থ  দ্ব র  
হস্তত াঁত পনণযর শ্চবশ্চির 
জন্য র নজযর রিতনর 
ও র নজযর ব ইনর 
শ্চবিয়নকন্দ্র প্রশ্চতষ্ঠ  ও 
ি ল নন্ 

 র জয সরক র দ্ব র  
শীষস সংস্থ র রশয় র 
কয শ্চপট নল অবদ ন্

সূত্র

প্রকল্প সুনত কনলর জন্য 
ইকুইটি অংশগ্রহণ 
শ্চহত শ্চিক রী সুনত কল 
মুিয শ্চববরণ
 র জয সরক র দ্ব র  

সুনত কনলর রশয় র 
কয শ্চপট নল অবদ ন্

সূত্র
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প্রকল্প হস্তত াঁত রপ্ত শ্চন্ 
ক্ল স্ট র উন্নয়ন্ প্রকল্প 
শ্চহত শ্চিক রী হস্তত াঁত 
বয়ন্শ্চশল্পী ক্ল স্ট র 
প্রি ন্ শ্চববরণ
 হস্তত াঁত বয়ন্শ্চশল্পী 

ক্ল স্ট নরর উন্নয়ন্মূলক 
সমসয  সম ি  করনত 
য  রপ্ত শ্চন্নয গয হস্তত াঁত 
তন্তু উৎপ দনন্র 
সম্ভ বযত য় প্রি বশীল 

সূত্র 

প্রকল্প হস্তত াঁনত আরও 
সস্ত  শ শ্চ়ি উৎপ দনন্র জন্য 
প্রকল্প 
শ্চহত শ্চিক রী : অিস-
প্রশ্চশশ্চিত বয়ন্শ্চশল্পী, 
শ্চবশ্চপএল পশ্চরব র 
মুিয শ্চববরণ
 গশ্চরনবর মনিয 

গশ্চরবতমনক িতুস শ্চক 
হ নর গুণম ন্যুু্ি সুশ্চতর 
শ শ্চ়ি রজ গ ন্

 র নজযর অিস-প্রশ্চশশ্চিত  
বয়ন্শ্চশল্পীনদর সহন্শীল 
শ্চন্যুশ্চির বযবস্থ 

সূত্র 

প্রকল্প রস্টট হয ন্ডলুম 
এক্সনপ ব ংল  ত াঁনতর হ ট 
শ্চহত শ্চিক রী হস্তত াঁত 
বয়ন্শ্চশল্পী 
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প্রি ন্ শ্চববরণ 
 র জয হয ন্ডলুম এক্সনপ র 

ম িযনম র জয রথনক 
হস্তত াঁত পনণযর 
ম নকস টিং প্রনম শন্

সূত্র 

প্রকল্প ববশ্চিত্রযময় সস্ত  
শ শ্চ়ি উৎপ দন্ প্রকল্প 
শ্চহত শ্চিক রী অিস-প্রশ্চশশ্চিত 
বয়ন্শ্চশল্পী, শ্চবশ্চপএল পশ্চরব র  
প্রি ন্ শ্চববরণ
 সম নজর দবুসলতর 

অংনশর জন্য সস্ত , 
আর মদ য়ক ও রটকসই 
রেশ্চিনকর বযবস্থ 

 অিস-প্রশ্চশশ্চিত  
বয়ন্শ্চশল্পীনদর জন্য 
শ্চস্থশ্চতশীল শ্চন্যশু্চির 
সুনয গ, য াঁর  দিত  
উন্নয়ন্ প্রশ্চশিণ রশষ 
কর র পরও মূলয যুি 
পণয উৎপ দন্ করনত 
প নরন্ ন্ 

সূত্র

প্রকল্প হয ংক ইয় ন্স 
স বশ্চসশ্চড শ্চিম 
শ্চহত শ্চিক রী প্র ইম শ্চর 
উইি সস’ রক অপ নরটিি 
রস স ইটি, ইশ্চিনগ্রনটড 
হয ন্ডলুম রডনিলপনমি 
শ্চিনমর অিীনন্ হয ন্ডলুম 
ক্ল স্ট র রডনিলপনমি 
প্রনজনের বয়ন্শ্চশল্পীর  
প্রি ন্ শ্চববরণ
 হয ংক সুনত র 
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িয়মূনলযর ওপর 
শত ংশ িতুস শ্চক 

সূত্র

প্রকল্প ররশম বয়নন্র 
প্রস র 
শ্চহত শ্চিক রী  ররশম 
হস্তত াঁত বয়ন্শ্চশল্পী 
প্রি ন্ শ্চববরণ 
 শ্চন্িঃশুল্ক আমদ শ্চন্কৃত 

শ্চিন্  ক াঁি  ররশম সুনত  
শ্চদনত শ্চহত শ্চিক রী 
শন্ িকরণ 

 দিত  উন্নয়ন্ প্রশ্চশিণ, 
রূপ য়ণ হস্তনিপ, ড ইং 
ও শ্চেশ্চন্শ্চশং গুণম নন্ 
উন্নয়নন্র ম িযনম শ্চসল্ক 
রহ ম ে শ্চন্সশ্চশং 
উৎপ দনন্ উৎস হ 
প্রদ ন্

সূত্র 

প্রকল্প সমব য় রিনত্রর 
অিীনন্ হস্তত াঁত 
বয়ন্শ্চশল্পীনদর বয়ি রপন্শন্ 
শ্চহত শ্চিক রী সমব য় রিনত্রর 
মনিয হস্তত াঁত বয়ন্শ্চশল্পী 
(অন্তত  বছর বয়স 
এবং পশ্চিমবনঙ্গর ব শ্চসন্দ ) 
প্রি ন্ শ্চববরণ 
 শ্চহত শ্চিক রীনদর জন্য 

ম শ্চসক  ট ক  
কনর রপন্শন্

সূত্র
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রয গ নয গ : অন্ুর গ 
শ্রীব স্তব, বস্ত্র অশ্চিকরণ 
(হস্তত াঁত প্রিৃশ্চত) 

অশ্চেস

 

https://westbengalhandloom.org/htm/key-personnel_deptt_contacts.html
https://westbengalhandloom.org/htm/key-personnel_deptt_contacts.html
https://westbengalhandloom.org/htm/key-personnel_deptt_contacts.html
https://westbengalhandloom.org/htm/key-personnel_deptt_contacts.html

