২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয অরটোফয ২০১৯ ভো
থ
মন্তথ ভোসক প্রকল্প মোররোচনো
বো স্বোগতভ

1

আররোচযসূচী
থ
১। ৩১/১০/২০১৯ সরিঃ তোসযরে অনুসিত এসডস মোররোচনো
বোয
থ
কোমসফফযণী
দৃঢ়কযণ;
২। ভন্ত্রণোর  দপ্তয/ংস্থোসবসিক সচত্র; প্রকল্পসবসিক গত বোয
থ
সদ্ধোন্ত  ফোস্তফোন অগ্রগসত মোররোচনো;
৩। সফসফধ।

2

চরসত (২০১৯-২০) অথ থ ফছরযয এসডসরত অন্তর্ভথক্ত প্রকল্পমূরয অনুকূরর অথ থ ফযোদ্দ, অফমু্ক্ত,
ব্য  অগ্রগসতয তুরনোমূরক সচত্র (অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত)
(রক্ষ টোকো)
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস
অনুরভোসদত প্রকল্প ংখ্যো

৩১টি

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডসরত মভোট ফযোদ্দ

৬০০০০.০০

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয প্রকরল্পয অনুকূরর এসডসরত মভোট ফযোদ্দ

৫২৯৮৫.০০

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয এসডসরত অফসষ্ট মথোক ফযোদ্দ

৭০১৫.০০

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

১২০৬২.০০

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

১৮০৭.৩৮

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অগ্রগসতয োয

৩.৪১%

২০১৯-২০ অথ থ ফছরয অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত জোতী অগ্রগসত

৮.০৬%

ভন্ত্রণোর/ংস্থো সবসিক এসডসভুক্ত প্রকরল্পয ফযোদ্দ, ব্য  অগ্রগসত
(রক্ষ টোকো)

(ক)

(ে)

(গ)

ফযোদ্দ
অফমক্ত

১৭৯৬৪ ০০
৫৪৯৭ ০০

ফোংরোরদ তাঁত মফোড থ (৭টি)

ব্য
অগ্রগসত
ফযোদ্দ

১১৮৪.৯৪
৬.৬০%
১৭৬৬৭ ০০

ফোংরোরদ মযভ উন্নন মফোড থ (৩টি)

অফমক্ত
ব্য
অগ্রগসত
ফযোদ্দ

২৩৬৬.৫০
৫২.৯৪
০.৩০%
১৬০৩ ০০

অফমক্ত

৪০০.৭৫

ব্য
অগ্রগসত

২৩০.২৪
১৪.৩৬%

ফস্ত্র অসধদপ্তয (১৫টি )

ভন্ত্রণোর/ংস্থো সবসিক এসডসভুক্ত প্রকরল্পয ফযোদ্দ, ব্য  অগ্রগসত
(রক্ষ টোকো)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

সফএআযটিআই (১টি)

োট অসধদপ্তয (১টি)

সফরজএভস (৩টি)

ফযোদ্দ

৪৪০.০০

অফমক্ত

২২০.০০

ব্য

৯৬.০১

অগ্রগসত

৪৩.৬৪%

ফযোদ্দ

৫০০০.০০

অফমক্ত

১২৫০.০০

ব্য

২২৪.৮৯

অগ্রগসত

৪.৫০%

ফযোদ্দ

১০০০০.০০

অফমক্ত

২২৫০.০০

ব্য

১৮.৩৬

অগ্রগসত

০.১৮%

ভন্ত্রণোর/ংস্থো সবসিক এসডসভুক্ত প্রকরল্পয ফযোদ্দ, ব্য  অগ্রগসত
(রক্ষ টোকো)
(ছ)

ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোর (১টি)

ফযোদ্দ

৩১১.০০

অফমক্ত

৭৭.৭৫

ব্য

--

অগ্রগসত

--

২০১৭-১৮ এফং ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয
ভোপ্ত প্রকল্পমূ

12/26/2019
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“ব্যোররসসং ভডোন থোইরজন সযরনোরবন এন্ড এক্সোনন অফ দ্যো এসক্সটিং ক্লথ প্ররসং মন্টোয এযোট
ভোধফসদ, নযসংদী (২ ংরোসধত)” প্রকল্প।
ফোস্তফোনকোযী ংস্থোিঃ ফোংরোরদ তাঁত মফোড থ।
প্রকল্প সযচোরকিঃ গোজী মভোিঃ মযজোউর কসযভ, মপোনিঃ ০১৭১১০৬২৫৫৩
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ৪৪৭০.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৩ রত জুন ২০১৯

৩।

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয ংরোসধত এসডস ফযোদ্দ

: ৩৮২.০০ রক্ষ টোকো

৪।

জুন ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৩৮২.০০ ক্ষ টাকা

৫।

জুন ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৩৮১.৫০ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৮৯%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৯২%

৭।

জুন ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৪১৬৫.৯৫ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৯৯.৮৬%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০০%

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ঘ) “ব্যোররসসং ভডোন থোইরজন, সযরনোরবন এন্ড
এক্সোনন অফ দ্যো এসক্সজটিং ক্লথ প্ররসং মন্টোয
এযোট ভোধফদী, নযসংদী (২ ংরোসধত)” ীল থক
প্রকল্পটিয মন্ত্রোসত স্থোরনয কোজ ভোপ্ত করয ত্রুটিমক্ত
প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয) আগোভী ১৫
(রনয) সদরনয ভরে ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।
প্ররোজরন প্রকরল্পয আতো ক্রকৃত মন্ত্রোসত স্থোরনয
সফররেয সফলর মচোযম্যোন, ফোংরোরদ তাঁত মফোড থ
ফোংরোরদ মভসন টুরস্ পযোটসয (সফএভটিএপ)-মক ত্র
প্রদোন কযরফন।

(ঘ) প্রকরল্পয প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয)
ভন্ত্রণোরর োো মোসন। সনধ থোসযত ভরয ভরে
সসআয জভো নো মদোয কোযণ ংস্থো প্রধোন ংস্থো প্রধোন
বোরক অফসত কযরত োরযন। এছোড়ো, ফোতাঁরফো’য দস্য
(সযিঃ  ফোস্তিঃ) এফং সফএভটিএপ-এয প্রসতসনসধগণ
কর্তক
থ গত ২৪.১১.২০১৯ তোসযরে প্রকল্প এরোকোয
পযোটসয োইট সযদথন কযো ররছ। প্রকরল্পয আতো
ক্রকৃত অসধকোং মভসন স্থোন করয ইনস্টর কযো
ররছ। সডরেয ২০১৯ ভোরয ভরে উৎোদরন মোো
ম্ভফ রফ ভরভথ ফোংরোরদ তাঁত মফোড থ মথরক জোনোরনো
ররছ।
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“ীদ আফদুয যফ মযসনোফোত মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ স্থোন” ীল থক প্রকল্প।
ফোস্তফোনকোযী ংস্থোিঃ ফস্ত্র অসধদপ্তয।
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ ইপরতেোয আরভদ, মপোনিঃ ০১৭১৫৪১১৫৬২

১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

:

১২৫১৮.২৯ রক্ষ টোকো

২। ফোস্তফোন মভোদ

: নরবেয ২০১০ রত জুন ২০১৮

৩। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২১৪৫.০০ রক্ষ টোকো

৪।

জুন ২০১৮ ম থন্ত অফমক্ত

: ২১৪৫.০০ রক্ষ টোকো

৫। জুন ২০১৮ ম থন্ত ব্য

: ২১৪১.০৮ রক্ষ টোকো

৬। ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত

: ৯৯.৮১%

৭।

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত

: ১০০%

জুন ২০১৮ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য

: ১১১৮৯.৬১ রক্ষ টোকো

৮। ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত

: ৯০%

৯। ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত

: ১০০%

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) “ীদ আফদুয যফ মযসনোফোত মটক্সটোইর
ইসিসনোসযং কররজ, মগৌযনদী স্থোন” ীল থক প্রকরল্পয
ত্রুটিমক্ত  ভন্ত্রণোররয সুসনসদ থষ্ট ভতোভরতয আররোরক
প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয) আগোভী ০৭ (োত)
কোম থসদফরয ভরে ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

ক) প্রকরল্পয প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয)
ভন্ত্রণোরর োো মোসন। সনধ থোসযত ভরয ভরে
সসআয জভো নো মদোয কোযণ ংস্থো প্রধোন ংস্থো প্রধোন
বোরক অফসত কযরত োরযন।

11

“মে কোভোর মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ, সঝনোইদ (৩ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প।
ফোস্তফোনকোযী ংস্থোিঃ ফস্ত্র অসধদপ্তয।
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ জর কোসন্ত ফসনক, মপোনিঃ ০১৭১১৯৪৪৬৯০
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১১৯৮৬ ০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১১ রত এসপ্রর ২০১৯

৩।

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৪৬৩ ০০ রক্ষ টোকো

৪।

ভোচ থ ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৪৬৩.০০ রক্ষ টোকো

৫।

ভোচ থ ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৪৫৪.২১ রক্ষ টোকো

৬।

ক) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৯৯%
ে) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০০%

৭।
৮।
৯।

ভোচ থ ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১০৪৫০.৫৫ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৯০%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০০%

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ে) “মে কোভোর মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ,
সঝনোইদ স্থোন” ীল থক প্রকরল্পয ত্রুটিমক্ত প্রকল্প ভোসপ্ত
প্রসতরফদন (সসআয) আগোভী ০৭ (োত) কোম থসদফরয
ভরে ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

ে) প্রকরল্পয প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয)
ভন্ত্রণোরর োো মোসন। সনধ থোসযত ভরয ভরে
সসআয জভো নো মদোয কোযণ ংস্থো প্রধোন ংস্থো
প্রধোন বোরক অফসত কযরত োরযন।
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“৪টি মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট স্থোন (৩ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প।
ফোস্তফোনকোযী ংস্থোিঃ ফস্ত্র অসধদপ্তয।
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আতোউর ইরোভ, মপোনিঃ ০১৮৪৮৩৭৯৮২৬
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২। ফোস্তফোন মভোদ
৩। ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ
৪।

জুন ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

:

৩১১২৮.০০ রক্ষ টোকো

: নরবেয ২০১০ রত জুন ২০১৯
: ১২৩০৩.০০ রক্ষ টোকো
: ১২৩০৩.০০ রক্ষ টোকো

৫। জুন ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১২০৪১.৯২ রক্ষ টোকো

৬। ক) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত

: ৯৮%

৭।

ে) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত

: ১০০%

জুন ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য

: ২৯৭৩৯.৮১ রক্ষ টোকো

৮। ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত

: ৯৬%

৯। ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত

: ১০০%

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

গ) “৪টি মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট স্থোন (৩ ংরোসধত)”
ীল থক প্রকরল্পয কর পূতথকোজ বুরঝ সনর ত্রুটিমক্ত প্রকল্প
ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয) আগোভী ১৫ (রনয) সদরনয
ভরে ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

গ) প্রকল্প ভোসপ্ত প্রসতরফদন (সসআয) ভন্ত্রণোরর
োো মোসন। সনধ থোসযত ভরয ভরে প্রকল্প ভোসপ্ত
প্রসতরফদন (সসআয) ভন্ত্রণোরর জভো নো মদোয
কোযণ ংস্থো প্রধোন বোরক অফসত কযরত োরযন।
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চরভোন প্রকল্পমূরয জন্য
োধোযণ সদ্ধোন্ত

12/26/2019
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োধোযণ সদ্ধোন্ত (কর প্রকরল্পয জন্য)

ফোস্তফোন অগ্রগসত

ক) প্রকরল্পয সুিু ফোস্তফোরনয ররক্ষয প্রকরল্পয শুরু
মথরকই প্রকল্প সযচোরকরদয ভ সনধ থোযণ পূফ থক
কভথসযকল্পনো প্রণন কযরত রফ এফং প্ররোজনী
কোম থক্রভ গ্রণ কযরত রফ।

ক) প্রকরল্পয সুিু ফোস্তফোরনয ররক্ষয প্রকরল্পয শুরু
মথরকই ভ সনধ থোযণ পূফ থক কভথসযকল্পনো প্রণন কযো
ররছ এফং ম অনুমোী ফোস্তফোরনয সনসভি
প্ররোজনী কোম থক্রভ চরভোন যররছ ভরভথ প্রকল্প
সযচোরকগণ জোসনররছন।

ে) প্রকরল্পয সুিু ফোস্তফোরনয ররক্ষয পূতথ  সনভথোণ
কোরজয অগ্রগসত সনসিত কযরত রফ। এরক্ষরত্র প্রকল্প
সযচোরকরদয অসধক মচৌক  দক্ষ রত রফ এফং
প্রকরল্পয শুরু মথরকই কোম থোরদপ্রোপ্ত ঠিকোদোযী প্রসতিোন
এফং তৎংসিষ্ট ব্যসক্তরদয োরথ সনসফড় মমোগোরমোগ
অব্যো যোেরত রফ।

ে) প্রকরল্পয সুিু ফোস্তফোরনয ররক্ষয পূতথ  সনভথোণ
কোরজয অগ্রগসত সনসিত কযো রে। এছোড়ো প্রকরল্পয
শুরু মথরকই ঠিকোদোযী প্রসতিোন এফং তৎংসিষ্ট
ব্যসক্তরদয োরথ সনসফড় মমোগোরমোগ অব্যোত যোেো রে
ভরভথ প্রকল্প সযচোরকগণ জোসনররছন।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডসরত অনুরভোসদত
থ
প্রকল্প সবসিক মোররোচনো

12/26/2019
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“উন্নত প্রযুসক্ত সনবথয োট  োটফীজ উৎোদন  ম্প্রোযণ” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ লুৎপয যভোন, মপোনিঃ ০১৫৫২৩০৬০০৮
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৩৭৬৪৬.৭৪ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৮ রত ভোচ থ ২০২৩

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৫০০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১২৫০.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ২২৪.৮৯ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৪.৫০%

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫%
৭।
৮।
৯।
১০।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১১১৩.৬৫ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ২.৯৬%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩%
ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আতো দ্রুত উ কোযী োট উন্নন ক) উ কোযী োট উন্নন কভথকতথো দোন কযো
কভথকতথো সনরোগ ম্পন্ন করয দোন কযরত রফ।
ররছ।

ে) উরজরো কোম থোর স্থোন করয কৃলকরদয োয,
ফীজ, কীটনোক সফতযণ সনধ থোসযত ভরয ভরে ম্পন্ন ে) এ সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত
োরযন।
কযরত রফ।
গ) প্রকরল্পয আতো উ প্রকল্প সযচোরক সনরোরগয গ) প্রকরল্পয আতো উ প্রকল্প সযচোরক সনরোরগয
ররক্ষয জনপ্রোন ভন্ত্রণোরর ত্র মপ্রযণ কযরত রফ।
ররক্ষয জনপ্রোন ভন্ত্রণোরর ত্র মপ্রযরণয জন্য নসথ
উস্থোন কযো ররছ।

“ফোংরোরদর মযভ সরল্পয ম্প্রোযণ  উন্নরনয জন্য ভসিত সযকল্পনো (২ ংরোসধত)” প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ এভ. এ. ভোন্নোন, মপোনিঃ ০১৭১২১০১৩৯১
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৪৭২৮.০০ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৩ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৭৮৫.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৩৯২.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৮৯.৪৭ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৪.১৩%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৩৯১৭.০৬ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৮২.৮৪%

৯।
১১।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৮৫%
ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো নোই। প্রকল্পটি চরসত অথ থ ফছরয
ভোপ্ত রফ।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয মোফতী কোম থক্ররভ স্বেতো এফং (ক) প্রকল্পের যাবতীয় কায যক্রল্পম স্বচ্ছতা এবং
জফোফসদসতো সনসিত কযরত রফ।
জাবদদদতা দনদিত করার প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রণ
করা ল্পচ্ছ মল্পম য প্রকে দরচাক জাদনল্পয়ল্পেন।
ে) প্রকরল্পয আতো মমকর লুঘয সনভথোণ কোজ (ে) প্রকরল্পয আতো ১৫০০ লুঘর দনমযাল্পণর কথা
অম্পন্ন যররছ মগুররো দ্রুত ম্পন্ন কযরত রফ এফং থাকল্পও অদ্যবদধ মাত্র ৪১৬জন বনীল্পক লুঘর
চরভোন প্রসক্ষণ কোম থক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযরত রফ।
প্রদান করা ল্পয়ল্পে। প্রকল্পের মময়াদ এ বের মল ল্পব।
তাই প্রকে মময়াল্পদর মল্পে অবদলষ্ট লুঘর দনমযাণ
ম্ভব দকনা এবং চমান প্রদলক্ষল্পণর দবল্পয় প্রকে
দরচাক ভাল্পক দবস্তাদরত অবদত করল্পত াল্পরন।
গ) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকল্প ভোপ্ত কযরত রফ। (গ) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকল্প ভোপ্ত রফ ভরভথ
প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।

“মযভ চোল ম্প্রোযণ  উন্নরনয ভোেরভ োফ থতয মজরোমূরয দোসযদ্র সফরভোচন” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ নূয কুতুবুর আরভ, মপোনিঃ ০১৭১২১৯২৪৮০
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ২৫০৭.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয ২০১৭ রত জুন ২০২২

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৭৬৮.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৯২.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ২৮.৭৭ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৩.৭৫%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৭%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১৯৮.৬২ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৭.৯২%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০%

১০।

ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আতো জসভ অসধগ্রণ কোম থক্রভ শুরু (ক) জসভ অসধগ্ররণয প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর োো
কযোয ররক্ষয জসভয ম্ভোব্য মূল্য প্রকল্প সযচোরক সগররছ। নসথ উস্থোন কযো ররছ।
কর্তক
থ ংগ্র করয অসধগ্ররণয প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ
কযরত রফ।

ে) চরসত অথ থ ফছরয প্রকরল্পয রক্ষযভোত্রো অনুমোী
আইসডোর মযভ ল্লী  ব্লক স্থোরনয জন্য
প্ররোজনী ব্যফস্থো গ্রণ কযরত রফ এফং এ সফলর
প্রসতরফদন ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

(ে) আইসডোর মযভ ল্লী  ব্লক স্থোরনয জন্য
প্ররোজনী ব্যফস্থো গ্রণ কযো ররছ। প্রসতরফদন প্রস্তুত
কযো রে খুফ ীঘ্রই ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযো রফ ভরভথ
প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।

গ) চরসত অথ থ ফছরয প্রকরল্পয রক্ষযভোত্রো অনুমোী (গ) চরসত অথ থ ফছরয প্রকরল্পয রক্ষযভোত্রো অনুমোী
োকথ/মসভনোয, প্রসক্ষণ আরোজন কযরত রফ োকথ/মসভনোয প্রসক্ষণ আরোজন কযো রফ এফং
মথো ভর ভন্ত্রণোররক অফসত কযো রফ ভরভথ প্রকল্প
এফং ভন্ত্রণোররক অফসত কযরত রফ।
সযচোরক জোসনররছন।

“মযভ চোল ম্প্রোযরণয ভোেরভ বৃিয যংপুয মজরোয দোসযদ্র হ্রোকযণ” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোোম্মদ এভদোদুর ফোযী মপোনিঃ ০১৯১৩২৫২৮৪৭
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ২৪৪৮.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: এসপ্রর ২০১৯ রত জুন ২০২৩

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৫০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১২.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১২.০০ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৪%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১২.০০ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ০.৪৯%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%
ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অসতসযক্ত ফযোরদ্দয জন্য প্রস্তোফ মপ্রযণ ক) প্রকরল্পয অসতসযক্ত ফযোরদ্দয জন্য সযকল্পনো
কযরত রফ।
কসভরন প্রস্তোফ মপ্রযণ কযো ররছ।
ে) চরসত অথ থ ফছরয প্রকরল্পয রক্ষযভোত্রো অনুমোী ে) চরসত অথ থ ফছরয প্রকরল্পয আতো ০৬টি
আইসডোর মযভ ল্লী  ব্লক স্থোরনয জন্য আইসডোর মযভ ল্লী  ৩০টি ব্লক স্থোরনয কোম থক্রভ
প্ররোজনী ব্যফস্থো গ্রণ কযরত রফ এফং এ সফলর চরভোন যররছ ভরভথ প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।
প্রসতরফদন ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

“মযভ প্রযুসক্ত উন্নন, সফস্তোয  দক্ষ জনসক্ত সৃসষ্টয ভোেরভ উৎোদনীরতো বৃসদ্ধকযণ” প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোোিঃ ভনসুয আরী, মপোনিঃ ০১৭১২১১০৯৯২
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৩৫৬৬.৮৩ ক্ষ টাকা
: অল্পটাবর ২০১৬ ল্পত জুন ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৪৪০.০০ ক্ষ টাকা

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ২২০.০০ ক্ষ টাকা

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৯৬.০১ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২১.৮২%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২১%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১২৯৫.৪৯ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩৬.৩২%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অসতসযক্ত ফযোরদ্দয জন্য প্রস্তোফ মপ্রযণ (ক) প্রকরল্পয অসতসযক্ত ফযোরদ্দয প্রস্তোফ সযকল্পনো
কযরত রফ।
কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

ে) প্রকরল্পয অনুরভোসদত ংরোসধত সডসস অনুমোী (ে) প্রকরল্পয অনুরভোসদত ংরোসধত সডসস অনুমোী
তুুঁত গোছ গরফলণো কোম থক্রভ শুরু কযরত রফ এফং এ তুুঁতগোছ গরফলণো কোম থক্রভ শুরু কযো রে এফং
ররক্ষয একটি কভথসযকল্পনো প্রণন করয ম অনুমোী কভথসযকল্পনো অনুমোী কোম থক্রভ চরভোন যররছ।
কোম থক্রভ গ্রণ কযরত রফ।

“এস্টোফসররভন্ট অফ সি যোন্ডলুভ োসবথ মন্টোয ইন সডপোরযন্ট লুভ ইনরটনসব এসযো (২ ংরোসধত)” প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ পজলুয যভোন র্ভঞো, মপোনিঃ ০১৭১৫৭০১৩৭৯
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

: ৮৮৮০.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয ২০১৩ রত জুন ২০১৯
১.০০ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২৭০০.৭৮ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩০.৪১%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩৫%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অসতসযক্ত ফযোরদ্দয জন্য প্রস্তোফ মপ্রযণ (ক) প্রকল্প ফোস্তফোরনয সনসভি চরসত ২০১৯-২০ অথ থ
কযরত রফ।
ফছরয মভোট ৬১০২.০০ রক্ষ টোকো ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।
ে) প্রকরল্পয আন্তিঃঅঙ্গ ভিরয প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর (ে) প্রকরল্পয আন্ত:অঙ্গ ভিরয প্রস্তোরফয উয গত
মপ্রযণ কযরত রফ।
২১.১১.২০১৯ তোসযরে ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরর সডসইস
বো অনুসিত ররছ। বো গৃীত সদ্ধোন্ত অনুমোী
কোম থক্রভ গ্রণ কযো ররছ।

গ) কোসরোতী োসবথ মন্টোরযয জন্য যফযোকৃত
মন্ত্রোসত মেসরপকন অনুমোী বুরঝ সনরত রফ
এফং ফস্ত্র প্রসক্রোকযণ মকরেয কোম থক্রভ শুরু কযরত
রফ।

(গ) প্রকরল্পয কোসরোতী োসবথ মন্টোরযয যফযোকৃত
মন্ত্রোসত মেসসপরকন অনুমোী ীঘ্রই বুরঝ মনো
রফ। তোছোড়ো মন্টোরযয জন্য ০২ টি এোয করম্প্রয
মভসন ক্র কযো োররক্ষ ফস্ত্র প্রসক্রোকযণ কোম থক্রভ শুরু
কযো রফ ভরভথ প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ঘ) প্রকরল্পয অনুরভোসদত সডসস অনুমোী কুভোযেোরী ঘ) প্রকরল্পয অনুরভোসদত সডসস অনুমোী কুভোযেোরী 
এফং োজোদপুয োসবথ মন্টোরযয জন্য মন্ত্রোসত ক্র োজোদপুয োসবথ মন্টোরযয জন্য মন্ত্রোসত ক্র কোম থক্রভ
কোম থক্রভ ম্পন্ন কযরত রফ।
শুরু কযো ররছ।
ঙ) প্রকরল্পয আতো মন্ত্রোসত যফযোরয সনসভি
আগ্র ব্যক্তকোযী প্রসতিোন খুরনো সইোড থ মথরক
মন্ত্রোসতয সফস্তোসযত তথ্য (গ্যোযোসন্ট োরযসন্টয
মভোদ, প্রসক্ষণ কোম থক্রভ) ংগ্র কযরত রফ।

ঙ) প্রকরল্পয আতো মন্ত্রোসত যফযোরয সনসভি আগ্র
ব্যক্তকোযী প্রসতিোন খুরনো সইোড থ মথরক মন্ত্রোসতয
সফস্তোসযত তথ্য (গ্যোযোসন্ট োরযসন্টয মভোদ, প্রসক্ষণ
কোম থক্রভ) ংগ্র কযো ররছ।

চ) প্রকরল্পয ফসধ থত মভোদ জুন ২০২০ এয ভরে
আফসিকবোরফ প্রকল্প ভোপ্ত কযরত রফ। এ ররক্ষয
প্রকল্প সযচোরক এফং মচোযম্যোন, ফোংরোরদ তাঁত
মফোড থ প্ররোজনী উরদ্যোগ গ্রণ  কোম থক্রভ সযচোরনো
কযরফন এফং ভ ভ সচফরক অগ্রগসত ম্পরকথ
অফসত কযরফন।

চ) প্রকরল্পয মভোদ জুন ২০২০ এয ভরে প্রকরল্পয মোফতী
কোম থক্রভ ম্পরন্নয ররক্ষয প্ররোজনী কভথসযকল্পনো গ্রণ
কযো ররছ। এ সফলক কোরজয অগ্রগসত ভ ভ
ভন্ত্রণোররক অফসত কযো রফ।

“ফোংরোরদরয মোনোরী ঐসতয ভসররনয সুতো ততসযয প্রযুসক্ত  ভসরন কোড় পুনরুদ্ধোয (১ভ ম থো)” প্রকল্প।
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আইয়ুফ আরী, মপোনিঃ ০১৭১৮০২০৪৪৬
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

:

২।

ফোস্তফোন মভোদ

:

১২১০.০০ রক্ষ টোকো
অরটোফয ২০১৮ রত জুন ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

:

২৫০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

:

৬২.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

:

১৭.৯২ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত

:

৭.১৭%

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত

:

১৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য

:

১৬১.৮৮ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত

:

১৩.৩৮%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত

:

১৫%

৬।

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আতো গরফলণো কোম থক্রভ মজোযদোয ক) এ সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত
কযোয ররক্ষয যোজোী সফশ্বসফদ্যোর কর্তক
থ ভসরন োরযন।
কোরড়য সডএনএ মটস্ট ম্পন্ন কযরত রফ।
ে) ভসরন কোড় ততসযয জন্য োরত সূতো ততসয  ে) ভসরন কোড় ততসযয জন্য ফন কোম থক্রভ মজোযদোয
ফন কোম থক্রভ মজোযদোয কযরত রফ এফং সনসফড় কযো ররছ। ভসনটসযং এয সুসফধোরথ থ বোড়োকৃত একই
মরড ফতথভোরন জোভদোসন সল্ল, রুগি, নোযোণগরি ০২
ম থরফক্ষণ অব্যোত যোেরত রফ।
টি তাঁরত ফন কোম থক্রভ সযচোরনো কযো রে।
গ) প্রকরল্পয আতো সফরলজ্ঞ দর সভয  যোসো গ) সফরলজ্ঞ দর সভয  যোসো পয ম্পন্ন করযরছ
পয ম্পন্ন করয পরযয সফলর ভন্ত্রণোরর একটি সকন্তু প্রসতরফদন ভন্ত্রণোরর োো মোসন।
উস্থোনো প্রদোন কযরফন।

“মে োসনো তাঁত সল্ল স্থোন (১ভ ম থো)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ োোদোত মোরন ভজুভদোয, মপোনিঃ ০১৭১১৫৪৭০৬৪
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ২৫৩৩০.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয ২০১৮ রত জুন ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২০৮৪.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৫২১.০০ রক্ষ টোকো।

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৪.৫৭ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ০.৭০%

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%
৭।
৮।
৯।
১০।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১৩৩২৫.১০ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৫২.৬০%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয ংরোধনী প্রস্তোফ দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ ক) প্রকরল্পয ংরোধনী প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর োো
মোসন।
কযরত রফ।
ে) অনুরভোসদত সডসস অনুমোী ভোদোযীপুয অংরয
র্ভসভ অসধগ্রণ েোরতয মদ অথ থ মজরো প্রোক,
ভোদোযীপুয ফযোফয ন্যস্ত কযরত রফ। সযতপুয
অংরয র্ভসভয প্রকৃত মূল্য মজরো প্রোক, সযতপুরযয
সনকট রত ংগ্র কযরত রফ।

ে) সডসস অনুমোী ভোদোযীপুয অংরয র্ভসভ অসধগ্রণ
েোরতয মূদ অথ থ মজরো প্রোক, ভোদোযীপুয ফযোফয
মপ্রযরণয সনসভি ২ সকসস্তরত প্ররোজনী অথ থ ছোরড়য
প্রস্তোফ কযো ররছ। যীতপুয অংরয র্ভসভয মূল্য
পুনযো ম থোররোচনো করয যুসক্তংগত ম থোর সনর
আোয জন্য গত ২১.১১.২০১৯ তোসযরে ফস্ত্র  োট
ভন্ত্রণোর রত মজরো প্রোক, যীতপুয এয সনকরট
ত্র মপ্রযণ কযো ররছ।

গ) প্রকরল্পয ভোস্টোয প্ল্যোন প্রণরনয সফলর প্রকল্প গ) ভোষ্টোয প্ল্োন প্রণরনয সফলর স্থোতয অসধদপ্তরযয
সযচোরক স্থোতয অসধদপ্তরযয োরথ োফ থক্ষসণক ংসিষ্ট কভথকতথোয োরথ মমোগোরমোগ অব্যোত যররছ।
ীঘ্রই এ সফলর একটি বো আফোন কযো রফ।
মমোগোরমোগ অব্যোত যোেরফন।

“ফোংরোরদ তাঁত মফোরডযথ আতো ৫টি মফসক মন্টোরয ৫টি প্রসক্ষণ মকে, ১টি পযোন সডজোইন

ইনসস্টটিউট এফং ২টি ভোরকথট প্ররভোন মকে স্থোন” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ নোসয উসদ্দন, মপোনিঃ ০১৭১৬২১৭২৬৭
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ১১৭০০.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয ২০১৮ রত জুন ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২০১১.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৫০২.৭৫ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৩.১৩ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ০.৬৫%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৫২৩.৯৬ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৪.৪৭%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয স্থোতয নকো প্রণরনয সফলর প্রকল্প ক) প্রকরল্পয স্থোতয নকো প্রণরনয সফলর প্রকল্প
সযচোরক স্থোতয অসধদপ্তরযয োরথ োফ থক্ষসণক সযচোরক বোরক সফস্তোসযত অফসত কযরত োরযন।
মমোগোরমোগ অব্যোত যোেরফন।

ে) প্রকরল্পয অনুকূরর সনভথোণ কোরজয মটন্ডোয আফোন ে) প্রকরল্পয অনুকূরর সনভথোণ কোরজয মটন্ডোয আফোরনয
কযরত রফ।
সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক সফস্তোসযত অফসত
কযরত োরযন।

“ফোংরোরদ তাঁত সক্ষো  প্রসক্ষণ ইনসস্টটিউট, নযসংদী এয আধুসনকোন 

অফকোঠোরভোগত ম্প্রোযণ” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ ভসতোয যভোন, মপোনিঃ ০১৭৬৩২৯৭৮৭০
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৩৮০.২৫ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৫.২৫ রক্ষ টোকো

৬।

: ৬০১৫.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয ২০১৮ রত জুন ২০২১
১৫২১.০০ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ০.৩৫%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৬৩.০৯ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ১.০৪%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ২%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক
বোরক অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) স্থোতয অসধদপ্তরযয োরথ মমোগোরমোগ করয ক) প্রকরল্পয স্থোতয নকো চূড়োন্ত কযো ররছ; চূড়োন্ত
প্রোক্করন কোজ ম্পন্ন ররছ মো অনুরভোদরনয জন্য
স্থোতয নকো চূড়োন্ত কযরত রফ।
গণপূতথ অসধদপ্তয, নযসংদী রত প্রধোন কোম থোরর মপ্রযণ
কযো ররছ। চূড়োন্ত অনুরভোদন োো মগরর দযত্র
আফোন কযো রফ ভরভথ গণপূতথ অসধদপ্তয, নযসংদী
রত জোনোরনো ররছ।

ে) প্রকরল্পয অনুকূরর সনভথোণ কোরজয মটন্ডোয আফোন ে) প্রকরল্পয অনুকূরর মোফতী সনভথোণ কোরজয দযত্র
কযরত রফ।
চরসত নরবেয , ২০১৯ ভোরয ভরেই আফোন কযো
ম্ভফ রফ ভরভথ গণপূতথ অসধদপ্তয, নযসংদী মথরক
জোনোরনো ররছ।

“তাঁসতরদয আথ থ-োভোসজক অফস্থোয উন্নরন চরসত মূরধন যফযো  তাঁরতয আধুসনকোন” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ এ.মক.এভ ফদরুর ভসজদ মপোনিঃ ০১৭১১১১৪৭৭৩
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১৫৮০০.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৮ রত জুন ২০২৩

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ১৮০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৯০০.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ২.০৭ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ০.১২%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২.০৭ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ০.০১৩%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ০.১%

১০।

ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

আররোচয সফলিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আতো প্রকৃত প্রোসন্তক তাঁতী (ক) প্রকরল্পয আতো প্রকৃত প্রোসন্তক তাঁতী সনফ থোচন এফং
সনফ থোচন এফং ঋণ কোম থক্ররভ স্বেতো  ঋণ কোম থক্ররভ স্বেতো  জফোফসদসতো সনসিত কযোয
সফলর ব্যফস্থো গ্রণ কযো রে ভরভথ জোনোরনো ররছ।
জফোফসদসতো সনসিত কযরত রফ।

ে) অসতদ্রুত ঋণ কোম থক্রভ শুরু কযরত রফ।

(ে) মফসক মন্টোয, োজোদপুয এয আতোধীন ১০২ জন
এফং মফসক মন্টোয, সচসযযফন্দয এয আতোধীন ১৭
জন এ ম থন্ত মভোট ১১৯ জন তাঁতীয ঋণ আরফদন ংসিষ্ট
উরজরো সনফ থোী অসপোয কর্তক
থ গঠিত তাঁতী সনফ থোচন
কসভটিয সুোসয প্রধোন কোম থোরর োো মগরছ।
আরফদনগুসর মোচোই-ফোছোই কযো ররছ। অনুরভোদরনয য
দ্রুত ঋণ সফতযণ কযো রফ।

গ) ভন্ত্রণোররয কভথকতথোগণ ঋণ কোম থক্রভ (গ) গৃীত সদ্ধোন্ত অনুমোী প্ররোজনী ব্যফস্থো গ্রণ কযো
রফ।
রযজসভন সযদথন কযরফন।

“মে োসনো নকস সল্ল, জোভোরপুয (১ভ ম থো)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ োভছুর আরভ, মপোনিঃ ০১৭১১১৯৫৪৩৫
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ৭২২০০.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ভোচ থ ২০১৯ রত সডরেয ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ১০০০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : -- রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : --

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : --

১০।

ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আকোয ফোস্তফ ম্মত কযোয সফলর মম ক) আররোচয প্রকরল্পয আকোয ফোস্তফম্মত কযোয সফলর
সদ্ধোন্ত প্রদোন কযো ররছ ম অনুমোী ব্যফস্থো গৃীত ব্যফস্থো ম্পরকথ প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত
কযরত োরযন।
গ্রণপূফ থক ভন্ত্রণোররক অফসত কযরত রফ।
ে) প্রকরল্প কভথযত জনফররয মফতন বোতো এফং ে) সদ্ধোন্ত অনুমোী প্রস্তোফ সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ
সযচোরনো ব্য সনফ থোরয জন্য নূযনতভ অথ থ ছোরড়য কযো ররছ।
প্রস্তোফ মপ্রযণ কযরত রফ।
গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত অরথ থয মম সযভোণ গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত ১০০০০.০০ রক্ষ টোকোয
ব্য কযো ম্ভফ রফ নো তো উরমোজন করয অন্য ভে রত ৯৮২২.০০ রক্ষ টোকো উরমোজরনয প্রস্তোফ
প্রকরল্প ফযোরদ্দয প্রস্তোফ কযরত রফ।
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

“ীদ আফদুয যফ মযসনোফোত মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট, মগৌযনদী স্থোন (১ভ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প
প্রক ল্প সযচোরকিঃ জনোফ ইপরতেোয আরভদ, মপোনিঃ ০১৭১৫৪১১৫৬২

১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ৯৩৭৭.৪৫ ক্ষ টাকা

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৩ মথরক জুন ২০১৯

৩।
৪।
৫।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২৯৭০ ০০ রক্ষ টোকো

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- ক্ষ টাকা

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- ক্ষ টাকা

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৫৫১৩.৯৩ ক্ষ টাকা

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৫৮.৮০%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৬০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অনুকূরর অভোপ্ত কোজ সনধ থোসযত মভোরদয ক) প্রকরল্পয সনধ থোসযত মভোরদয ভরে কর অভোপ্ত
ভরে ভোপ্ত কযরত রফ।
কোজ ভোপ্ত কযোয সফলর গৃীত ব্যফস্থো ম্পরকথ প্রকল্প
সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।

ে) ঠিকোদোযরদয অসতদ্রুত কোজ কযোয জন্য সনরদ থনো ে) সনধোসযত ভরয ভরে কোজ ভোপ্ত কযোয জন্য
প্রদোন কযরত রফ।
সনফ থোী প্ররকৌরী, ফসযোর ফযোফয ত্র মপ্রযন কযো
ররছ এফং ঠিকোদোযরদয অসতদ্রুত কোজ কযোয জন্য
সনরদ থনো প্রদোন কযো ররছ।
গ) প্রকরল্পয আযসডসস অনুরভোদরনয জন্য সযকল্পনো গ) প্রকল্পটিয আযসডসস সযকল্পনো কসভন কর্তক
থ
কসভরনয োরথ সনসফড় মমোগোরমোগ যোেরত রফ।
অনুরভোসদত ররছ ভরভথ জোনো মগরছ।

“মে মযোনো মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ স্থোন (মগোোরগি) (২ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ ভসনরুজ্জোভোন োঁন, মপোনিঃ ০১৬১১৮০৪৬১৬
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১৪৯১১.১৯ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৩ মথরক জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- ক্ষ টাকা

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

২০০০ ০০ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।
৮।
৯।
১১।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১০০৭৬.২১ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৬৭.৫৭%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৭০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয কোজ সনধ থোসযত ভরয ভরে ম্পন্ন ক) প্রকরল্পয কোজ সনধ থোসযত ভরয ভরে ম্পন্ন কযোয
সফলর সক সক দরক্ষ গ্রণ কযো ররছ তো প্রকল্প
কযরত রফ।
সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।
ে) প্রকরল্পয অনুরভোসদত সডসস অনুমোী মন্ত্রোসত ে) এ সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক সফস্তোসযত অফসত
ংগ্র কযরত রফ। প্ররোজরন যকোযী কর কযরত োরযন।
যফযোকোযী প্রসতিোনরক মন্ত্রোসত যফযোরয
প্রস্তোফ মপ্রযরণয অনুরযোধ জোনোরত রফ।
গ) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ গ) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
সযকল্পনো ভন্ত্রণোর কর্তক
অনুরভোসদত ররছ।
থ
অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।
Ibas++ এ অন্তভুথসক্তয জন্য প্রস্তোফ অথ থ ভন্ত্রণোরর
মপ্রযণ কযো ররছ।

“মবোরো মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট স্থোন (২ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ মেনচোন, মপোনিঃ ০১৯১৮৮৯৮৭৯৯
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১০৫৬৯.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৪ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২৯০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৪৫০.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ২৭.০৫ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ০.৯৩%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৩৪৭০.৮৮ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩২.৮৪%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩৫%
ভস্যো মসদ থোরক

: মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয কোজ সনধ থোসযত ভরয ভরে ম্পন্ন ক) প্রকরল্পয কোজ সনধ থোসযত ভরয ভরে ম্পন্ন রফ
কযরত রফ।
ভরভথ গণপূতথ অসধদপ্তয মবোরো সনসিত করযরছ।
ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অনুরভোসদত সডসস অনুমোী ে) অনুরভোসদত সডসস অনুমোী মন্ত্রোসত 
মন্ত্রোসত  আফোফত্র ক্ররয ব্যফস্থো কযরত রফ। আফোফত্র ক্ররয প্ররোজনী ব্যফস্থো গ্রণ কযো রে
ভরভথ প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।

“মে যোরর মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট, ভোদোযগি, জোভোরপুয (১ভ ংরোসধত) স্থোন” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ ইসিিঃ জনোফ মভোিঃ সনজোভ উসদ্দন, মপোনিঃ ০১৯১২৫৭৩৮৮৬
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১০১১৬.৩৫ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: জোনুোসয ২০১৫ রত সডরেয ২০১৯

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৪৫০ ০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ২২৫.০০ ক্ষ টাকা

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১০৯.১৭ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৪.২৬%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৪০৩৫.৩২ রক্ষ টোকো

৮।
৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩৯.৮৮%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয ংরোধনী প্রস্তোরফ সফসবন্ন নতুন অঙ্গ ক) প্রকরল্পয ংরোসধত প্রস্তোরফয উয সস্টোসযং
কসভটিয বো আররোচনো ররছ। উক্ত আররোচনোনুোরয
যুসক্তংগতবোরফ সনধ থোযণ কযরত রফ।
থ
থক প্রস্তোফ মপ্রযরণয সফলর নসথ
আযসডসস পুনগঠনপূফ
উস্থোন কযো ররছ।

ে) প্রকরল্পয আতো কর সনভথোণ কোরজয ে) প্রকরল্পয আতো কর সনভথোণ কোরজয গুণগতভোন
গুণগতভোন ফজো যোেোয ররক্ষয গণপূতথ অসধদপ্তয  ফজো যোেোয ররক্ষয গণপূতথ অসধদপ্তয  প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরক সনসফড় ম থরফক্ষণ অব্যোত যোেরফন। সযচোরক কর্তক
থ সনসফড় ম থরফক্ষণ অব্যোত যররছ।

“ডিঃ এভ. এ. োরজদ সভো মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ, ীযগি, যংপুয স্থোন (১ভ ং:)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আব্দুয যোসকফ, মপোনিঃ ০১৭১১৪৭৮৮১৮
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৫ রত জুন ২০১৯

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২০০০ ০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : --

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : -৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১৪১২০.৫৮ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৮০.৮৮%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৮৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) করররজয সক্ষো কোম থক্রভ সযচোরনোয জন্য ক) করররজয সক্ষো কোম থক্রভ সযচোরনোয জন্য
যোজস্বেোরত জনফররয দ সৃজরনয প্ররোজনী ব্যফস্থো যোজস্বেোরত জনফররয দ সৃজরনয সফলর প্রকল্প
কযরত রফ।
সযচোরক বোরক সফস্তোসযত অফসত কযরত োরযন।

ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অভোপ্ত কোজ সনধ থোসযত ে) সনধ থোসযত ভরয ভরে প্রকল্প ভোরপ্তয সফলর সক সক
মভোরদয ভরে ভোপ্ত কযরত রফ।
দরক্ষ গ্রণ কযো ররছ ম সফলর প্রকল্প সযচোরক
বোরক অফসত কযরত োরযন।
গ) প্রকরল্পয আন্তিঃঅঙ্গ ভিরয প্রস্তোফ মপ্রযণ কযরত গ) প্রকরল্পয আন্তিঃঅঙ্গ ভিরয প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর
রফ।
োো মোসন।

“মে োসনো মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ, মভরোন্দ, জোভোরপুয স্থোন (১ভ ংরোসধত ” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আব্দুয যভোন, মপোনিঃ ০১৭০৮৩০২৪৩৭

১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ২৮১৯৬.৮৭ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৫ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ২৭০.০০ ক্ষ টাকা

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৩০.১১ রক্ষ টোকো

৬।

৫৪০ ০০ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৪.০৯%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%

৭।
৮।
৯।
১০।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১২৬৩৯.৬০ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৪৪.৮২%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয আতো অসধগ্রণকৃত জসভ অসতদ্রুত ক) প্রকরল্পয আতো অসধগ্রণকৃত জসভ মজরো প্রোক,
মজরো প্রোক, জোভোরপুয-এয সনকট মথরক বুরঝ জোভোরপুয-এয সনকট মথরক বুরঝ মনোয সফলর প্রকল্প
সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।
সনরত রফ।
ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।
অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

“ীদ কোভরুজ্জোভোন মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট, ভোন্দো (১ভ ংরোসধত)” স্থোন ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আব্দুয যোসকফ, মপোনিঃ ০১৭১১৪৭৮৮১৮
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১৫৬৭৭.৪৩ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৫ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ১০৫৫.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৫২৭.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ২৬০.৭৮ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৪.৭২%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৬১৬১.৯৯ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩৯.৩০%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৭০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয ংরোধনী প্রস্তোফ দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ ক) প্রকরল্পয ংরোধনী প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর োো মোসন।
কযরত রফ।

ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অভোপ্ত কোজ সনধ থোসযত ে) সনধ থোসযত ভরয ভরে প্রকল্প ভোরপ্তয সফলর সক সক
মভোরদয ভরে ভোপ্ত কযরত রফ।
দরক্ষ গ্রণ কযো ররছ ম সফলর প্রকল্প সযচোরক
বোরক অফসত কযরত োরযন।

গ) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ গ) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

“মফগভ আসভনো ভনসুয মটক্সটোইর ইসিসনোসযং ইনসস্টটিউট, কোসজপুয, সযোজগি, স্থোন” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ ড. নোসছভো আক্তোয, মপোনিঃ ০১৯৩৬৮২২৯৯৭
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১১৯৭৫.৪১ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: অরটোফয ২০১৬ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২৬৫০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৩২৫.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৫৪.৫০ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৫.৮৩%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৪৭১০.২২ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩৯.৩৩%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪৩%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) অনুরভোসদত আযসডসস অনুমোী প্রকরল্পয ক) অনুরভোসদত আযসডসস অনুমোী প্রকরল্পয সপ্রসসোর
কর পূতথ  সনভথোণ কোজ ম্পোদনপূফ থক মকোোট থোয  গ্যোরযজ এয স্থোতয নকো ২০/১০/২০১৯
সনধ থোযত মভোরদ প্রকল্প ভোপ্ত কযরত রফ।
তোসযে এফং ভসজরদয স্থোতয নকো ০৫/১১/২০১৯ তোসযে
প্রসতস্বোক্ষয করয মপ্রযণ কযো ররছ। ীদ সভনোয 
োইরকর ষ্টযোন্ড এয স্থোতয নকো যফযোয কযোয জন্য
০৭/১১/২০১৯ তোসযে প্রধোন স্থসত ফযোফয ত্র মপ্রযণ কযো
ররছ। প্রকরল্পয ১ভ ংরোসধত আযসডসস অনুরভোদরন
প্রো ৪ (চোয) ভো ভ অসতফোসত োয পরর প্রকরল্পয
আতো একোরডসভক বফরনয উর্ধ্থমূেী ম্প্রোযণ, ছোত্র
মোরস্টররয উর্ধ্থমেী ম্প্রোযণ ভসজদ এফং নতুন ংযুক্ত
সপ্রসসোর মকোোট থোয, ীদ সভনোয, োইরকর স্টযোন্ড 
অন্যোন্য স্থোনোমূরয মটন্ডোয প্রসক্রো ভোপ্ত করয কোম থোরদ
জোসয এফং ফোস্তফোন কযো সফরে রে।
ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
প্রস্তোফ অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ। সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

“সুনোভগি মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট স্থোন (১ভ ংরোসধত)” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ োইফুয যভোন, মপোনিঃ ০১৭১৬৪৩৫৯৬২
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১০৩৪৬.৮৫ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: জোনুোসয ২০১৭ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৩৫০.০০ রক্ষ টোকো
: ১৭৫.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৮১.৬৩ রক্ষ টোকো।

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৩.৩২%

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%
৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২০০৮.৭৫ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ১৯.৪১%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ২০%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকরল্পয কোজ ক) প্রকরল্পয ফ থরল োসফ থক অগ্রগসতয সফলর প্রকল্প
ভোপ্ত কযরত রফ।
সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।

“পসযদপুয মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট স্থোন (১ভ ংরোসধত)” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আব্দু োরোভ, মপোনিঃ ০১৭১৫০২৭৪৪৮
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

৫।
৬।

: ১০১৫৬.০৫ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২০
৩৪৬.০০ রক্ষ টোকো

: ১৭৩.০০ রক্ষ টোকো
অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য
: ৮০.৮৯ রক্ষ টোকো
ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ২৩.৩৮%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৪%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৪৪৯৩.২৮ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৪৪.২৪%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪৫%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত
কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ ক) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।
অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

ে) প্রকরল্পয আযসডসস অনুরভোদরনয জন্য ে) প্রকরল্পয আযসডসস অনুরভোদরনয সফলর প্রকল্প
সযকল্পনো কসভরনয োরথ সনসফড় মমোগোরমোগ যোেরত সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।
রফ।

“মে যোরর মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ, সররট স্থোন” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ এ.এভ.মভোতোরয মোরন, মপোনিঃ ০১৭১১৭৮৮৬৯১
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১১০৩৬.৫৬ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: জোনুোসয ২০১৭ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৮০.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৬০.৫৯ রক্ষ টোকো

৬।

৩৬০.০০ রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৪৪.৬১%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২৯৩৪.২৯ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ২৬.৫৯%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) ভন্ত্রণোররয সনরদ থনো মভোতোরফক প্রকরল্পয ক) প্রকল্প ংরোধরনয প্রস্তোফ ভন্ত্রণোরর োো মোসন।
থ
থক ংরোধরনয প্রস্তোফ
আযসডসস পূনগঠনপূফ
ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।

ে) অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ অসত দ্রুত ে) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

“সররট মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট” স্থোন ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ এ.এভ.মভোতোরয মোরন, মপোনিঃ ০১৭১১৭৮৮৬৯১
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টোকো
: অরটোফয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৩৪১.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৭০.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১৫৪.৬৬ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৪৫.৩৫%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫০%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২৮৭৪.৫০ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩০.০৫%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকরল্পয কোজ ভোপ্ত ক) প্রকরল্পয ফ থরল োসফ থক অগ্রগসতয সফলর প্রকল্প
কযরত রফ।
সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।

“রোরভসনযোট মটক্সটোইর ইনসস্টটিউট” স্থোন ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আোদ উল্লো, মপোনিঃ ০১৫৫৪৩৩৭৯০০
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

: ১০০১৩.০৪ রক্ষ টোকো

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: জোনুোসয ২০১৮ রত সডরেয ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৩৫৫.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৭৭.৫০ রক্ষ টোকো

৫।
৬।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ১১.১৩ রক্ষ টোকো
ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৩.১৩%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৫%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২২০৭.১২ রক্ষ টোকো

৮।
৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ২২.০৪%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ২৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ ক) প্রকরল্পয অনুকূরর অসতসযক্ত অথ থ ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
অসত দ্রুত ভন্ত্রণোরর মপ্রযণ কযরত রফ।
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।
ে) প্রকরল্পয আতো পূতথ  সনভথোণ কোজ ত্বযোসিত ে) প্রকরল্পয আতো পূতথ  সনভথোণ কোরজয োসফ থক
কযরত রফ।

অগ্রগসতয সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত
কযরত োরযন।

“মে োসনো মটক্সটোইর ইসিসনোসযং কররজ, সফচয, ভোদোযীপুয স্থোন” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আোদ উল্লো, মপোনিঃ ০১৫৫৪৩৩৭৯০০
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ১৮২৯২.৮১ রক্ষ টোকো
: এসপ্রর ২০১৮ রত সডরেয ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৫৬৫.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ২৮২.৫০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

৬।

: ৬.৫৯ রক্ষ টোকো
ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ১.১৭%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ২%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৭৯৯৬.২৫ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৪৩.৭১%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪৫%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) গণপূতথ সফবোরগয মযট সসডউর ২০১৮ অনুমোী ক) ইইনস’য োেো, পূতথ সযদপ্তয, ফোংরোরদ
প্রকরল্পয সডসস ংরোধন কযরত রফ।
মনোফোসনী এয মযট সসডউর ২০১৮ অনুমোী প্রকরল্পয
সডসস ংরোধরনয কোজ প্রসক্রোধীন যররছ ভরভথ
প্রকল্প সযচোরক জোসনররছন।

ে) প্রকরল্পয আতো একটি ফক্স কোরবোট থ স্থোরনয
প্ররোজনী মোচোইরয সনসভি প্রকল্প এরোকো
রযজসভরন সযদথনপূফ থক প্রসতরফদন ভন্ত্রণোরর
মপ্রযণ কযরত রফ।

ে) এ উরদ্দরি ভোসযচোরক, ফস্ত্র অসধদপ্তয ২৫/১১/১৯
তোসযে প্রকল্প এরোকো রযজসভরন সযদথন করযরছন।
ভন্ত্রণোররয উ প্রধোন ভোসযচোরক ভরোদরয পয
ঙ্গী সছররন। সযদথন প্রসতরফদন ভন্ত্রণোরর োো
মোসন।

“সফদ্যভোন ৭টি মটক্সটোইর মবোরকনোর ইনসস্টটিউরটয উন্নন  নতুন ৬টি মটক্সটোইর মবোরকনোর
ইনসস্টটিউট স্থোন ” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ মভোিঃ ভোোবুবুর ইরোভ, মপোনিঃ ০১৭১১৫৮২৪৪১
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৩৫৩৯০.৩৮ রক্ষ টোকো
: জোনুোসয ২০১৯ রত সডরেয ২০২১

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ১০৮২.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৫৪১.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: ৭.৮৪ রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ৮.৪৮%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০%

৭।
৮।
৯।
১০।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ৭.৮৪ রক্ষ টোকো
ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ০.২২%
ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১%
ভস্যো (মসদ থোরক) : মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয অনুকূরর জনফর সনরোগ কযরত রফ।

ক) প্রকরল্পয ফ থরল োসফ থক অফস্থোয সফলর প্রকল্প
সযচোরক বোরক সফস্তোসযত অফসত কযরত োরযন।

ে) প্রকরল্পয আতো সফদ্যভোন ২টি মটক্সটোইর
মবোরকনোর ইনসস্টটিউরটয সনভথোণ শুরু কযোয ররক্ষয
স্থোতয নকো প্রণরনয জন্য স্থোতয অসধদপ্তরযয
োরথ সনসফড় মমোগোরমোগ অব্যোত যোেরত রফ।

গ) প্রকরল্পয আতো জসভ অসধগ্ররণয প্রস্তোফ মপ্রযণ
কযরত রফ।

“ফোংরোরদ োটকর কযরোরযরনয আতোধীন ৩টি সভর সুলভকযণ, আধুসনকোন,
পূনফ থোন এফং ফসধ থতকযণ” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ জনোফ মভোিঃ আরী আোন, মপোনিঃ ০১৭৩০২৬৩৬৯৯
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ১৭৩৮৯.০২ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৮ রত জুন ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ২৫০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৬২৫.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২১২.৫১ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ১.২২%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকল্পটিয সডসস ংরোধরনয প্রস্তোফ মপ্রযণ কযরত ক) এ সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত
রফ।
োরযন।

ে) প্রকরল্পয আযসডসস প্রণরনয ভ ব্য বৃসদ্ধয ে) প্রকরল্পয আযসডসস প্রণরনয ভ ব্য বৃসদ্ধয
সফলর রফ থোচ্চ তকথতো অফরেন কযরত রফ।
সফলর রফ থোচ্চ তকথতো অফরেন কযো রফ।

গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত অরথ থয মম সযভোণ ব্য গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত অরথ থয ভরে মভোট
কযো ম্ভফ রফ নো তো উরমোজন করয অন্য প্রকরল্প ১৮৭৪.০০ রক্ষ টোকো উরমোজন করয অন্য প্রকরল্প
ফযোরদ্দয প্রস্তোফ কযরত রফ।
ফযোরদ্দয জন্য প্রস্তোফ কযো ররছ।

“কসযভ জুট সভর  মদৌরতপুয জুট সভর সরিঃ এ মপল্ট কোযেোনো স্থোন এফং মকএপসড সভর সরিঃ এয
ফহুমূেী ইউসনরটয উন্নন  আধুসনকোন” ীলকথ প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ ইসিিঃ জনোফ অংরছন মথোই, মপোনিঃ ০১৭১৫৪২৭৪৬৪
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

: ৩৩৬০.৯৪ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৮ রত সডরেয ২০২০

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ১০০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: -- রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : --

ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : -৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ২২৮.১০ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৬.৭৯%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ১০%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকল্পটিয সডসস ংরোধরনয প্রস্তোফ মপ্রযণ ক) প্রকরল্পয সডসস ংরোধরনয প্রস্তোফ মপ্রযরণয
সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত
কযরত রফ।
োরযন।

ে) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকল্প ভোপ্ত কযরত রফ। ে) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকল্প ভোরপ্তয সফলর
প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত োরযন।

“মে োসনো মেোরোইজড জুট মটক্সটোইর সভর” ীল থক প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ ড. যসপকুর ইরোভ
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

: ৫১৮৮৫.৩৭ রক্ষ টোকো
: জুরোই ২০১৮ রত জুন ২০২০
: ৬৫০০.০০ রক্ষ টোকো

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ১৬২৫.০০ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

:

৬।

১৮.৩৬

রক্ষ টোকো

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : ১.৯৬%
ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩%

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১০১৬.৭৬ রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ১.৯৫%

৯।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৩%

১০।

ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) প্রকরল্পয ম্ভোব্যতো মোচোই অসতদ্রুত ম্পন্ন করয ক) প্রকরল্পয ম্ভোব্যতো মোচোইরয ররক্ষয সনরোগরমোগ্য
সচফ, ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোর ফযোফয প্রসতরফদন দোসের প্রসতিোরনয TOR অনুরভোরদনয ররক্ষয ভন্ত্রণোরর
কযরত রফ।
প্রস্তোফ োো সগররছ। ভোননী ভন্ত্রীয দ সদ্ধোন্ত
অনুমোী ম্ভোব্যতো মোচোইরয ব্য হ্রো কযোয জন্য
সফরজএভসরক ত্র মপ্রযণ কযো ররছ।
ে) সস্টোসযং কসভটিয বো গৃীত সদ্ধোন্ত অনুমোী ে) এ সফলর প্রকল্প সযচোরক বোরক অফসত কযরত
দ্রুত ব্যফস্থো গ্রণ করয ভন্ত্রণোর-মক অফসত কযরত োরযন।
রফ।
গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত অথ থ উরমোজন করয গ) প্রকরল্পয অনুকূরর ফযোদ্দকৃত অরথ থয ভরে ৪৬২১.০০
রক্ষ টোকো উরমোজন করয অন্য প্রকরল্প ফযোরদ্দয প্রস্তোফ
অন্য প্রকরল্প ফযোরদ্দয প্রস্তোফ কযরত রফ।
সযকল্পনো কসভরন মপ্রযণ কযো ররছ।

“A Study on the Development of Textile Education Sector in Bangladesh Targeting
the Fulfillment of Local HR Demand” ীল থক

প্রকল্প
প্রকল্প সযচোরকিঃ মে োভছুয যভোন মপোনিঃ ০১৯১৬৪৮১৬৬৪
১।

মভোট প্রোক্কসরত ব্য

২।

ফোস্তফোন মভোদ

৩।

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয এসডস ফযোদ্দ

৪।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত অফমক্ত

: ৩১১.০০ রক্ষ টোকো
: ৭৭.৭৫ রক্ষ টোকো

৫।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ব্য

: -- রক্ষ টোকো

৬।

: ৪৯৩.০০ রক্ষ টোকো
: অরটোফয, ২০১৮ রত সডরেয, ২০১৯

ক) চরসত অথ থ ফছরযয আসথ থক অগ্রগসত : -ে) চরসত অথ থ ফছরযয ফোস্তফ অগ্রগসত : --

৭।

অরটোফয ২০১৯ ম থন্ত ক্রভপুসিভুত ব্য : ১৭৬.০০রক্ষ টোকো

৮।

ক্রভপুসিভুত আসথ থক অগ্রগসত : ৩৫.৭০%

৯।
১০।

ক্রভপুসিভুত ফোস্তফ অগ্রগসত : ৪০%
ভস্যো মসদ থোরক

মকোন ভস্যো থোকরর প্রকল্প সযচোরক বোরক
অফসত কযরফন।

গত বোয সদ্ধোন্তিঃ

ফোস্তফোন অগ্রগসতিঃ

ক) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকরল্পয কোজ ক) সনধ থোসযত মভোরদয ভরে প্রকরল্পয কোজ ভোপ্ত কযো
রফ।
ভোপ্ত কযরত রফ।

ধন্যফোদ
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