বাঁশ িভিত্তক কুন্দন কারু িশল্প উেদাগ উন্নয়েনর কমর্শালা
িতৰ্পুরা বামব্ু িমশন
িশল্প ও বািণজ দপ্তর, িতৰ্পুরা সরকার
ভূ িমকাঃ- বািনিজক উন্নয়েনর মাধেম িতৰ্পুরা বামব্ু িমশন েলথ / টািনর্ং পৰ্যু িক্ত দব্ারা (কুন্দন
িশল্প) উত্পািদত দৰ্েবর উত্পাদন বাড়ােনা এবং বাজারজাত করেণর পিরকল্পনা করেছ7 েলথ
েমিশন দব্ারা উত্পািদত দৰ্েবর মেধ ফুলদািন, কাপ, মগ, কলম দািন ইতািদর উচ্চ চািহদা
রেয়েছ7 এসব দৰ্ব েলথ/ টািনর্ং েমিশন দব্ারা ৈতির হয় এবং ববসার জন একিট কমর্শালার
ও মূ লধেনর পৰ্েয়াজন7 গৰ্ামীণ যু বকরা সহজলভ কাঁচামাল বাঁশ ববহার কের এই কােজর
মাধেম কমর্সংস্থােনর সু েযাগ গৰ্হন করেত পাের7
উেদ্দশঃ-

গৰ্ামীন যু বকেদর েলথ েমিশেনর সাহােয বাঁেশর

কারুিশল্পদৰ্েবর উত্পাদেনর

দক্ষতা বাড়ােনা এবং এর উপর িভিত্ত কের িশল্প বািণিজক উন্নয়েনর সু েযাগ পৰ্দান করা7
েবিনিফিসয়ািরর লক্ষঃ- এই কমর্শালার লক্ষ হেচ্ছ িনজসব্ িশল্পউেদ্দাগ স্থাপেন আগৰ্হী ১৮-৩০
বছেরর যু বকেদর বাঁেশর কারুিশল্পদৰ্েবর উত্পাদন এবং বাজারজাত করেনর মাধেম িনয়িমত
জীিবকা উপাজর্ন করা7
আেবদনকারীর িশক্ষাগত েযাগতাঃ- নূ নতম অষ্টম েশৰ্নী েথেক উচ্চমাধিমক পুরুষরাই
আেবদন করেত পারেবন। আেবদনকারীেদর অবশই পিরমােপর উপর জ্ঞান থাকা আবশক7
েফাকাস ক্লাস্টারঃ- আেবদনকারীরা িনম্নিলিখত ক্লাস্টার বা ব্লেকর আওতাভূ ত্ত এবং আিথর্ক
তহিবল পৰ্দানকারী সংস্থা্র িনয়মাবলীর দব্ারা অনু েমািদত হেত হেব7
১7 উদয়পুর ক্লাস্টারঃ- মাতাবািড় ব্লক, েগামতী েজলা। ফুলকুমারী-1, ফুলকুমারী-2,মহারানী,
িখলপাড়া, চন্দৰ্পুর, রাজধর নগর, উদয়পুর পুরপিরষদ7
২7 গান্ধীগৰ্াম ক্লাস্টারঃ- বামুিটয়া ব্লক, পিশ্চম িতৰ্পুরা। নরিসংগড়, ভাগলপুর, নবগৰ্াম,
নু তননগর7

৩7 মুিঙ্গয়াকামী ক্লাস্টারঃ- েতিলয়ামুড়া ও মুিঙ্গয়াকামী ব্লক, েখায়াই েজলা। চাকমাঘাট, লক্ষীপুর,
হাওয়াই বািড়, খািসয়া মঙ্গল, তুইিচন্দৰ্াই, েতিলয়ামুড়া পুরপিরষদ7
৪7 সােলমা ক্লাস্টারঃ- সােলমা ব্লক, ধলাই েজলা। চাঁনকাপ, বামনছড়া, নাকািশ পাড়া, সােলমা,
শািন্তরবাজার7
৫7 ধমর্নগর ক্লাস্টারঃ- উত্তর িতৰ্পুরা - যু বরাজনগর, পিশম েদওয়ানপাসা, হাফলং, গুংরাং,
ধমর্নগর পুরপিরষদ।
৬7 খাস েচৗমুহনী-দুলর্ভ নারায়ণ ক্লাস্টারঃ-, নলছড় ব্লক, িসপাহীজলা েজলা– খাস েচৗমুহনী,
দুলর্ভ নারায়ণ, কািলবাজার, তকসাপাড়া, মায়ারাণী।
েযাগতা/ পৰ্েয়াজনীয়তাঃ- ১৮-৩০ বছর বয়েসর সমস্ত আগৰ্হী যু বকেদর ৫-৬ জেনর একিট
গৰ্ুপ ৈতরী কের আসেত হেব এবং েযৗথভােব এই উেদােগ নু নতম ৫০,০০০/- টাকার
মূ লধন-এর ববস্থা করেত হেব7 তাছাড়া কাজ করার মত নু নতম ৩০০-৫০০ স্কয়ার িফট
উপযু ক্ত িনজসব্ জায়গা/ঘর থাকেত হেব7 কাছাকািছ এলাকায় কাঁচামাল িহসােব বাির, বরাক,
মাকাল, েবাম/েবতু, পাওড়া বাঁশ থাকা আবশক7
িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়াঃ- পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর ইচ্ছা এবং আগৰ্েহর উপর িভিত্ত কের িনবর্ািচত হেব7
১7 ৫/৬ জেনর একিট গৰ্ুপ এবং গৰ্ুেপর েরজিলউশন ও চুিক্তপতৰ্ থাকেত হেব7
২7 গৰ্ুেপর নােম একিট বঙ্ক একাউন্ট খুলেত হেব (েযৗথ খাতা) এবং মূ লধন জমা করেত
হেব7
৩7 কােজর স্থােনর উপযু ক্ত নিথপতৰ্সহ চুিক্তপতৰ্ থাকেত হেব7 কাছাকািছ এলাকায় পুরু
পৰ্াচীরযু ক্ত বাঁেশর পযর্াপ্ত মানিচতৰ্ থাকেত হেব7
উেদাক্তােদর জন সহায়তাঃ- িতৰ্পুরা বামব্ু িমশন দব্ারা িনবর্ািচত পৰ্াথর্ীেদর েমিশন পিরচালনা
করা, বাঁশ িভিত্তক কারুিশল্প উত্পাদেনর এবং িশল্প উেদাগ িবকােশর উপর দুই পযর্ােয়
আগরতলায় একিট আবািসক পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা হেব। পৰ্িশক্ষন চলাকােল মািসক ৩০০০/কের স্টাইেপন্ড িতৰ্পুরা বামব্ু িমশন কতৃর্ক েদওয়া হেব এবং িবনামূ েল থাকার ববস্থা করা

হেব7 পৰ্িশক্ষণ সম্পন্ন করার পর পৰ্িত গৰ্ুপেক এক েসট েলথ েমিশন (মুল – ২০,০০০/টাকা) েদওয়া হেব। অনান িনয়ম এবং নীিত িনেম্ন বিণর্ত হল7
অনান িনেদর্িশকাঃ১7 দুই পযর্ােয়র আবািসক পৰ্িশক্ষেণর েময়াদ ১৫ িদেনর (েমাট ৩০ িদন) এবং দুইিট পযর্ােয়র
সমেয়র বাবধান ২০ িদন7 এই ২০ িদেনর সমেয়র মেধ গৰ্ুেপর উত্পাদন েকন্দৰ্ স্থাপন
করেত হেব পৰ্িশক্ষন শুরু হওয়ার সমেয়র শতর্ সােপেক্ষ ।
২7 পৰ্থম ১৫ িদেনর পৰ্িশক্ষেন েশখােনা হেব েমিশন পিরচালনার পৰ্াথিমক দক্ষতার এবং
পরবতর্ী ১৫ িদেন েশখােনা হেব িশল্প উেদাগ উন্নয়ন সমব্েন্ধ7
৩7 িশল্প উেদাগ উন্নয়ন িবকােশর পৰ্িশক্ষেণর সময় পৰ্েতক পৰ্িশক্ষণাথর্ীর িবিভন্ন কােজর
িভিত্তেত তােদর পৰ্িশক্ষেণর সময় সম্পূ ণর্ হেব7 এই পৰ্িশক্ষেণর িবিভন্ন কমর্সূচীর মেধ থাকেব
িবিভন্ন বাঙ্ক কতৃর্পেক্ষর সেঙ্গ সাক্ষাত্ তথা অনান ইউিনট-এর পিরদশর্ন, িবকৰ্য় এবং
বাজারজাতকরেণর পৰ্িকৰ্য়া সু িনিশ্চত করা ইতািদ7
৪7 মািসক বৃ িত্ত শুধুমাতৰ্ সফল পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর বাঙ্ক একাউন্ট এর মাধেম েদওয়া হইেব7
৫7 পৰ্িশক্ষণাথর্ীর দেলর আকারঃ- পৰ্িশক্ষেনর েবেচর আকার ১৫-২৪ জন হেব এবং পৰ্িত েবেচ
৩-৪ িট গৰ্ুপ থাকেব7 এক বছের ২৫ িট গৰ্ুপ বা ১২০ জন পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর পৰ্িশক্ষন েদওয়া
হেব7
েলথ েমিশন পিরচালনার জন ববসার পিরকল্পনাঃ- পৰ্িতমােস ১ লক্ষ টাকার উত্পাদন
িনধর্ািরত করেত হেব এবং পৰ্িশক্ষণাথর্ীর পৰ্িত মােস মািসক উপাজর্ন ৫০০০-১০,০০০ মাথা
িপছু পৰ্িত ৫-৬ জেনর গৰ্ুেপর7
টাকার িবিনেয়াগ

টাকার পিরমান

েমিশন ও উপকরেনর স্থায়ী িবিনেয়াগ

৫০,০০০

কােজর মূ লধন( কাঁচামাল ও মজুরী)

৫০,০০০

েমাট

১০০,০০০

পৰ্িত মােস েমাট িবকৰ্য়

১০০,০০০

কাঁচা মােলর উপর কম খরচ

৩০,০০০

েমাট লাভ পৰ্িত মােস পৰ্িত ৫ জন েমমব্ােরর ৪০,০০০
গৰ্ুেপ

িচতৰ্ঃ- েলথ েমিশন

িচতৰ্ঃ- েলথ েমিশেনর দব্ারা ৈতরী বাঁেশর ফূলদানী, কলমদানী7
স্কীেম অংশ গৰ্হণ করেত আগৰ্হী পৰ্িশক্ষণাথর্ীর আেবদন পতৰ্
A. ইচ্ছুক পৰ্িশক্ষণাথর্ীর নােমর তািলকা:
কৰ্িমক নং
পৰ্াথর্ীর নাম
জেন্মর তািরখ
বাবার নাম
িশক্ষাগত
েযাগতা

১

২

৩

৪

৫

৬

েযাগােযােগর
িঠকানা
েফান নং
আধার

বা

েভাটার

আই

কাডর্ নং
B. পৰ্স্তুিতর িববরণঃগৰ্ুেপর বাঙ্ক বই-এর িববরণ

গৰ্ুেপর কমর্েক্ষেতৰ্র িববরণ

বােঙ্কর নাম

িঠকানা

শাখার নাম

জায়গার আয়তন

একাউন্ট নামব্ার

মািলকানার নাম

পযর্াপ্ত টাকার পিরমাণ

িবদুত্ সংেযাগ

গৰ্ুেপর সকল পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর পৰ্েয়াজনীয় নিথপতৰ্ :
১7 েভাটার কাডর্ / আধার কাডর্ / ডৰ্াইিভং লাইেসন্স
২7 কমর্েক্ষেতৰ্র মািলকানার এিগৰ্েমেন্টর নিথপতৰ্
৩7 গৰ্ুেপর বাঙ্ক বই- এর পৰ্মান পতৰ্
৪7 পৰ্িশক্ষণাথর্ীর বিক্তগত িশক্ষাগত েযাগতার পৰ্মান পতৰ্
আেবদনপতৰ্ জমা করার জন তথা িবশদ িববরেণর জন িনম্নিলিখত িঠকানায় েযাগােযাগ
করুনঃিতৰ্পুরা বামব্ু িমশন
আই এল এন্ড এফ এস ক্লাস্টাসর্
১ম তল, দাশগুপ্ত িভলা, রাজভবেনর উত্তর পােশ,
কুঞ্জবন, আগরতলা-৭৯৯ ০০৬, িতৰ্পুরা

Enterprise Development Program on Lathe based Bamboo Craft
TRIPURA BAMBOO MISSION
(Department of Industries & Commerce, Government of Tripura)
Introduction: Tripura Bamboo Mission is planning to increase the production and marketing of
bamboo lathe based/turning based products through entrepreneurship development. The lathe
based products that are in high demand are flower vase, cup, mug, pen stand, container etc. These
products are produced by using lathe/turning machine and need a lathe based workshop and
working capital. Rural youths can undertake this activity as self employment opportunity with a
decent income using the locally available bamboo.
Objective: Providing livelihood opportunity to the rural youth through Skill training and
entrepreneurship development program on lathe based bamboo products making unit for their
career growth.
Target beneficiaries: The program is targeted to rural youth with age group of 18 to 30 years who
are willing to set up their enterprise of production and market the bamboo products for their
sustained livelihood & self employment.
Education qualification: 8th pass to graduate, preferably male candidates. They should be able to
read and write and able to understand the measurement, geometry etc that are required for the
trade.
Focus clusters: The trainees must be from the following clusters/blocks to be considered for the
scheme as sanctioned by the funding agency.
1. Udaipur cluster:- Matabari Block, Gomati District (Fulkumari-1, Fulkumari-2, Moharani,
Chandrapur, Khilpara, Rajdharnaga, Udaipur MC)
2. Gandhigram Cluster, Bamutia Block, West Tripura (Narsinghar, Bhagalpur, Nabagram, Natun
nagar)
3. Mungiakami cluster, Teliamura & Mungiakami Block, Khowai District (Chakmaghat, Laxmipur,
Hawaibari, Khasiya Mongal, Tuisindrai, Teliamura MC.)
4. Salema cluster, Salema & Durga Chowmuhani Block, Dhalai District (Chankap, Bamonchara,
Nakashipara, Santirbazar, Salema)
5. Dharmanagar cluster, North Tripura(Jubrajnagar, Paschim Dewanpasa, Haflong, Gungrang,
Dharmanagar MC)
6. Khas Chowmuhani-Durlabhanarayan cluster, Nalchar Block, Sepahijala district
(Khaschowmuhani, Durlabhanarayan, Kalibazar, Taksapara, Mayarani)
Requirement: Youths of age 18-30 to come in a group of five/six , willing to take up the activity on
their own. The group must have working capital of Rs. 50,000 collectively and one working shed of
300-500 sq. ft. in their locality. Thick walled bamboo (Bari/ barak / makhal/ bom/ betu /paura etc) as
raw material shall be available in the nearby area.
Selection processes: Willingness and interest of the candidates shall be measured from their
preparedness on:
1. Formation of 5/6 member group with agreement, resolution etc
2. Opening of bank account in the name of the group and deposit of working capital

3. Arrangement for working shed with supporting document
4. Mapping the availability of thick wall bamboo in the nearby area
Facility for young entrepreneurs: TBM will provide residential training for one month in 2 phases at
Agartala on operation of the lathe machines and enterprise development on bamboo craft making. A
stipend of Rs 3000 per month on successful completion of the training and free accommodation
during the program will be provided By TBM. TBM will provide one set of lathe machine (valuing Rs
20,000/-) per group on successfully completing the training program and following other regulation
as per the guidelines mentioned here.

Working on Lathe machine

Products made through turning technique using Lathe machine

Other guidelines:
 The training will be for 15 days in two phases each with 20 days gap in between. During
these 20 days gap, the groups have to establish their production units as committed in the
beginning of the program.
 The first 15 days training shall focus on basic skill training on lathe machine operation and
the next 15 day will be on entrepreneurship development.
 During the entrepreneurship training program, the candidates will be assigned various tasks
to be completed on time. The task may cover meeting the bankers, meeting the buyers,
visiting other units, sales and marketing tasks etc.

 Stipend will be provided only to the successful candidates at their bank account.
 Training batch size: The batch size for training will be 15-24 candidates/3-4 groups per batch.
Maximum of 25 groups or 120 candidates to be trained over one year time period.
Model Business Plan for the lathe unit operation: The unit will have a revenue target of Rs 1.00 lakh
per month and earning potential per candidates is around Rs 5000 to Rs 10,000 per month over a
time period for a group of 5-6 persons.
Investment

Amt in Rs

Fixed Investment on machines & equipments

50,000

Working capital (raw material & wage)

50,000

Total

100,000

Total sales per month

100,000

Less Expenses on raw material

30,000

Less wage, maintenance & other over head expense

30,000

Net profit for 5 member group/month

40,000

Application format from interested candidates to avail the EDP scheme from TBM
A. Name of the candidates interested for availing the scheme:
Sl No

1

Name
of
the
candidates
Date
Birth

of

Fathers
Name
Education
qualificatio
n
Communic
ation
Address

2

3

4

5

6

Contact no
Adhar/vote
r card no

B. Preparedness detail:
Bank account detail for the group

Working shed detail for the group

Name of bank:

Location:

Branch name:

Area in Sq. ft:

Account No:

Owner name:

Fund available:

Electric connection:

Supporting document to be attached for all the candidates in the group;
1.
2.
3.
4.

ID proof copy- Aadhar card, Voter card, driving license
Land ownership and agreement copy for work shed
Group Bank account proof
Individual educational qualification proof

To submit application or to know more contact as given below:Tripura Bamboo Mission
IL&FS Clusters
1st Floor, Dasgupta Villa, near Governor House,
Kunjaban, Agartala-799 006, Tripura

