
1

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয ডডরম্বয/২০১৮ ভা 

ম থন্ত ভাডক প্রকল্প ম থাররাচনা 

বা স্বাগতভ 



2

আররাচযসূচী

১। ২৪/১২/২০১৮ ডরিঃ তাডযরে অনুডিত এডডড বায কাম থডফফযণী

দৃঢ়কযণ;

২। ভন্ত্রণার  দপ্তয/ংস্থাডবডিক ডচত্র; প্রকল্পডবডিক গত বায

ডদ্ধান্ত  ফাস্তফান অগ্রগডত ম থাররাচনা;

৩। ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডডরত অন্তর্ভ থক্ত অননুরভাডদত 

প্রকল্পমূরয ফতথভান অফস্থা ম থাররাচনা;

৪। ডফডফধ।



চরডত (২০১৮-১৯) অথ থ ফছরযয এডডডরত অন্তর্ভ থক্ত প্রকল্পমূরয অনুকূরর অথ থ ফযাদ্দ, অফমু্ক্ত, 

ব্য  অগ্রগডতয তুরনামূরক ডচত্র

(রক্ষ টাকা)

          ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডড

অনুরভাডদত প্রকল্প ংখ্যা ৩০টি

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ ৫২১৪২.০০

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত ২৪৬০১.৭৫

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য ৭৭৫৪.০০

 ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয  ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অগ্রগডতয ায ১৪.৮৭%

জাতী অগ্রগডত ২৭.৪৫%



ভন্ত্রণার/ংস্থা ডবডিক এডডডর্ভক্ত প্রকরল্পয ফযাদ্দ, ব্য  অগ্রগডত

(রক্ষ টাকা)

(ক) ফস্ত্র অডধদপ্তয (১৬টি ) ফযাদ্দ ৪৬০১৪ ০০

অফমক্ত ২২২০০.৭৫

ব্য ৭৩০২.৪৫

(ে) ফাংরারদ তাঁত বফাড থ (৬টি) ফযাদ্দ ৩৮২০ ০০

অফমক্ত ২১০১.০০

ব্য ২৭৮.৫৩

(গ) ফাংরারদ বযভ উন্নন বফাড থ (২টি) ফযাদ্দ ৫৯৯

অফমক্ত ১০০.০০

ব্য ১৮.০৮

(ঘ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার (১টি) ফযাদ্দ ০.০০

অফমক্ত ০.০০

ব্য ০.০০



(রক্ষ টাকা)

(ঙ) ডফএআযটিআই  (১টি) ফযাদ্দ ৪০০.০০

অফমক্ত ২০০.০০

ব্য ১৫৪.৯৪

(চ) াট অডধদপ্তয  (১টি) ফযাদ্দ ১০০০.০০

অফমক্ত ০.০০

ব্য ০.০০

(ছ) ডফরজএভড (৩টি) ফযাদ্দ ১৫০০.০০

অফমক্ত ০.০০

ব্য ০.০০
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প্রকল্প ডবডিক ম থাররাচনা



1/30/2019 7

কর প্রকরল্পয জন্য

গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকল্প ফাস্তফারনয বক্ষরত্র ডযকল্পনা ভন্ত্রণাররয 

ডদক-ডনরদ থনা  আডথ থক শৃঙ্খরা মথামথবারফ 

প্রডতারন কযরত রফ।

ে) PPA-2006  PPR-2008 মথামথবারফ 

অনুযণপূফ থক প্রকরল্পয কর প্রকায ক্র কাম থক্রভ 

ম্পাদন কযরত রফ।

গ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভরয ভরে কর

প্রকায ডনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন কযরত রফ।

ঘ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভর

মন্ত্রাডত/বভডনাযীজ যফযা করয প্রকল্প একারা

স্থান ডনডিত কযরত রফ।

ঙ) ডনধ থাডযত বভারদ প্রকল্প ফাস্তফান ভাপ্ত কযরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) প্রকল্প ফাস্তফারনয বক্ষরত্র ডযকল্পনা ভন্ত্রণাররয ডদক-ডনরদ থনা 

 আডথ থক শৃঙ্খরা মথামথবারফ প্রডতারন কযা রে।

ে) PPA-2006  PPR-2008 মথামথবারফ অনুযণপূফ থক 

প্রকরল্পয কর প্রকায ক্র কাম থক্রভ ম্পাদন কযা রে।

গ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভরয ভরে বকান প্রকরল্পয ডনভ থাণ

 পূতথ কাজ ম্পন্ন কযরত ভস্যা রে ডকনা, তা প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।

ঘ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভর মন্ত্রাডত/ বভডনাযীজ যফযা

করয প্রকল্প একারা স্থান ডনডিত কযায প্ররচষ্টা অব্যাত যররছ।

ঙ) ডনধ থাডযত বভারদ প্রকল্প ফাস্তফান ভাপ্ত কযায বচষ্টা চররছ।
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গত বায ডদ্ধান্তিঃ

চ) বম কর প্রকল্প ফাস্তফান ম থারয জন্য জনফররয দ

সৃজন  ংযক্ষণ কযা ডন ঐ কর প্রকরল্পয জনফররয দ

সৃজন  ংযক্ষরণয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ছ) বম কর প্রকরল্পয অথ থ এেন ছাড় কযা ডন ঐ কর

প্রকরল্পয অথ থ ছারড়য প্রস্তাফ দ্রুত বপ্রযণ কযরত রফ।

জ)বম কর প্রকরল্পয জডভ অডধগ্রণ এেন ম্পন্ন ডন ঐ

কর প্রকরল্পয জডভ অডধগ্ররণয প্রডক্রা দ্রুত ম্পন্ন করয জডভ

বুরঝ ডনরত রফ।

ঝ) বটক্সটাইর ইনডিটিডউট এফং বটক্সটাইর ইডিডনাডযং

করররজয জন্য প্রকল্প ভাপ্ত ায ১ ফছয পূরফ থ যাজস্বোরত

জনফররয দ সৃজরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ঞ)২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডডরত ভাডপ্তয জন্য ডনধ থাডযত

প্রকল্পমরয ফাস্তফান কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

চ) বম কর প্রকল্প ফাস্তফান ম থারয জন্য জনফররয দ

সৃজন  ংযক্ষণ কযা ডন ঐ কর প্রকরল্পয জনফররয

দ সৃজন  ংযক্ষরণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রে।

ছ) প্রকরল্পয অথ থ ছারড়য প্রস্তাফ ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা রে।

ইরতাভরে ৪টি প্রকরল্পয ৩ ডকডস্তয অথ থ ছারড়য প্রস্তাফ

াা বগরছ।

জ) প্রকরল্পয জডভ অডধগ্ররণ বকান ভস্যা থাকরর ংডিষ্ট

প্রকল্প ডযচারকগণ বারক অফডত কযরত ারযন।

ঝ) বটক্সটাইর ইনডিটিডউট এফং বটক্সটাইর ইডিডনাডযং

করররজয জন্য প্রকল্প ভাপ্ত ায ১ ফছয পূরফ থযাজস্বোরত

জনফররয দ সৃজরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রফ।

ঞ)২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডডরত ভাডপ্তয জন্য ডনধ থাডযত

প্রকল্পমরয ফাস্তফান কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযা রফ।



“ফাংরারদর বযভ ডরল্পয ম্প্রাযণ  উন্নরনয জন্য ভডিত ডযকল্পনা

(২ ংরাডধত)” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৪৭২৮.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, 2013 হতে জুন, 20২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ১৯৯.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৩০৮৬.৭৮ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৬৫.২৯%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৯৭.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) ংস্থায স্থাী কাজ প্রকল্প ডনবথয না র

বডফষ্যরত যাজস্ব ফারজরটয আতা ডনস্পন্ন

কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) অগ্রগডত ংস্থা প্রধান বারক অফডত কযরত ারযন।



ভডিত প্রকরল্পয অথ থারন ডনডভ থত ারগ্রাভ আইডডার ল্লীয চালীরদয লুঘয

ডযদ থন কযরছন প্রকল্প ডযচারক ভরাদ



ভডিত প্রকরল্পয অথ থারন ডনডভ থত ারগ্রাভ আইডডার ল্লীয চালীরদয লুঘয

ডযদ থন কযরছন প্রকল্প ডযচারক ভরাদ



ভডিত প্রকরল্পয অথ থারন ডনডভ থত ারগ্রাভ অঞ্চররয তুুঁত ব্লক

ডযদ থন কযরছন প্রকল্প ডযচারক ভরাদ



“বযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নরনয ভােরভ াফ থতয বজরামূরয দাডযদ্র ডফরভাচন” 

ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ২৫০৭.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, 201৭ হতে জুন, 20২২

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ৪০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১৮.০৮ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৪.৫২%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১৮.০৮ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪.৫৩%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকল্প এরাকা প্রকরল্পয অডপ স্থান

কযরত রফ।

ে) অনুরভাডদত ডডডডরত প্রকরল্পয বম কর

কাজ যররছ তা শুরু কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

 

ংস্থা বথরক অগ্রগডত াা মাডন। ংস্থা প্রধান

অগ্রগডত বারক অফডত কযরত ারযন।



“বযভ প্রযুডক্ত উন্নন, ডফস্তায  দক্ষ জনডক্ত সৃডষ্টয ভােরভ উৎাদনীরতা 

বৃডদ্ধকযণ” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ২৪৭৪.৫১ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, 201৬ হতে জুন, 20২1

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ৪০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ২০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১৫৪.৯৪ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৩৮.৭৪%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪৬.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৯৭৯.৮৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৩৯.৬০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪৮.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয ১ভ ংরাধনী প্রস্তাফ

অনুরভাদরনয জন্য ডযকল্পনা কডভরনয ারথ

বমাগারমাগ অব্যাত যােরত রফ।

ে) ংস্থায স্থাী কাজ প্রকল্প ডনবথয না র

বডফষ্যরত যাজস্ব ফারজরটয আতা ডনষ্পন্ন

কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) প্রকরল্পয ১ভ ংরাধনী প্রস্তারফয উয ১১/১১/২০১৮

তাডযরে ডইড বা ডযকল্পনা কডভরন অনুডিত

ররছ। ডইড বায ডদ্ধান্ত অনুমাী ডডডড পুনগ থঠন

পূফ থক ংস্থা কর্তথক ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা ররছ। তরফ

ডইড বায ডদ্ধান্ত মথামথবারফ প্রডতারন না কযা

ডডডড বপযত প্রদারনয জন্য নডথ উস্থান কযা

ররছ।

ে) এ ডফলর ংস্থা প্রধান বারক ডফস্তাডযত অফডত

কযরত ারযন।



“ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন অফ দ্যা এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং 

বন্টায এযাট ভাধফডদ, নযডংদী (২ ংরাডধত)” প্রকল্প।

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৪৪৭০.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৩ রত ডডরম্বয, ২০১৮

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ৩৮১.৫০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ৩৮১.৫০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ২৪৯.৩৭ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৬৫.৬৭%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৬৫.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৪৩২৯.০৭ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৯৬.৮৫%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৯৬.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) ব্য বৃডদ্ধ ব্যডতরযরক প্রকরল্পয বভাদ বৃডদ্ধয

প্রস্তাফ অনুরভাদরনয জন্য ডযকল্পনা কডভন 

আইএভইডডয ারথ বমাগারমাগ অব্যাত যােরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) ব্য বৃডদ্ধ ব্যডতরযরক প্রকরল্পয বভাদ বৃডদ্ধয ডফলর

আইএভইডডয সুাডয ১৬/০১/২০১৯ তাডযরে

ভন্ত্রণারর াা ডগররছ। আইএভইডড’য সুাডয

বভাদ বৃডদ্ধয বমৌডক্তকতা ১৭/০১/২০১৯ তাডযরে

ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা ররছ।



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (২ ংরাডধত) প্রকল্প

নফডনডভ থত অডপ বফন



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (২ ংরাডধত) প্রকল্প

ডচফ ভরাদ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার কর্তথক ডফএভআযই প্রকল্প ডযদ থন



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

আইএভইডড’য ডচফ ভরাদ কর্তথক ডফএভআযই প্রকল্প ডযদ থন



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

ডফএভআযই প্রকরল্পয নতুন পযাক্টযী বড



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

ডফএভআযই প্রকরল্পয বজনারযটয বফন  াফ বিন বফন



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

ডফএভআযই প্রকরল্পয আতা স্থাডত বিন্টায বভডন



ব্যাররডসং ভডান থাইরজন ডযরনারবন এন্ড এক্সানন (ডফএভআযই) অফ দ্যা 

এডক্সটিং ক্লথ প্ররডং বন্টায এযাট ভাধফদী, নযডংদী (১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

ডফএভআযই প্রকরল্পয বাযরড াটায ট্যাঙ্ক



“এিাফডররভন্ট অফ ডি যান্ডলুভ াডব থ বন্টায ইন ডডপারযন্ট লুভ ইনরটনডব এডযা 

(২ ংরাডধত)” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৮৮৮০.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৩ রত জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ ৩২৩৯.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১৬১৯.৫০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১৩.৮০রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.৪৩%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ১.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ২৫৯৬.৬৪ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ২৯.২৪%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৩০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



১. বভইন বগট  অডপ বফন

কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

২. অডপ বফন



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

৩. পযাক্টডয বড 



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

৪. বাযরড াটায ট্যাংক 



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

৫. ডিভ  দডক্ষন ীভানা প্রাচীয, অডপ বফন 



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

6. ETP (FLUSH MIXER & FLOCCULATION TANK)



কাডরাডত াডব থ বন্টায, টাঙ্গাইর।

7. ETP (AERATION TANK & SLUDGE    DRYING BED)



কুভাযোরী াডব থ বন্টায, কুডষ্টা।

০১। পযাক্টডয বড



কুভাযোরী াডব থ বন্টায, কুডষ্টা।



কুভাযোরী াডব থ বন্টায, কুডষ্টা।

২. বাযরড াটায ট্যাংক 



কুভাযোরী াডব থ বন্টায, কুডষ্টা।

০৩। ফরায াউজ



কুভাযোরী াডব থ বন্টায, কুডষ্টা।

০৪। াফ-বিন বফন



াজাদপুয াডব থ বন্টায, ডযাজগি।

০১। পযাক্টডয বড (নতুন)



০২। ংস্কাযাধীন াজাদপুয বন্টায

াজাদপুয াডব থ বন্টায, ডযাজগি।



াজাদপুয াডব থ বন্টায, ডযাজগি।

২. বাযরড াটায ট্যাংক 



াজাদপুয াডব থ বন্টায, ডযাজগি।

০৩। াফ-বিন বফন



“ফাংরারদরয বানারী ঐডতয ভডররনয সুতা ততডযয প্রযুডক্ত  ভডরন কাড় পুনরুদ্ধায

(১ভ ম থা)” প্রকল্প।

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১২১০.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১৫.৩৫ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৭.৬৮%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ১০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১৫.৩৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ১.২৭%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৫.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকল্প ফাস্তফানকারর ভডররনয সুতা ততডযয

প্রযুডক্ত পুনরুদ্ধারযয বক্ষরত্র স্বত্ব মথামথবারফ

ংযক্ষরণয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ে) প্রকরল্পয গরফলণা কাম থক্ররভয একটি বযাডম্যা

প্রণন করয ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযরত রফ।

অগ্রগডতিঃ

ক) অগ্রগডত প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরফন।

ে) অগ্রগডত প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরফন।



ডফরলজ্ঞ কডভটিয বা
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ডফরলজ্ঞ কডভটিয বা
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ভডরন কাড়

ততডযয প্রযুডক্ত

পুনরুদ্ধায

কাম থক্ররভয

ধাযাফাডক ধা

48



ডবরক্টাডযা এন্ড আরফাট থ(V&A) ডভউডজাভ ডযদ থন এফং

ভডরন কারড়য ফাডযক যীক্ষা-ডনযীক্ষা

49



জাতী জাদুঘরয ংযডক্ষত ভডরন কারড়য ফাডযক যীক্ষা-ডনযীক্ষা

50



জাতী জাদুঘরয ংযডক্ষত ভডরন কারড়য ফাডযক যীক্ষা-ডনযীক্ষা

51



ভডররনয ০৪টি নমনা সুতা প্রধান গরফলক যাজাী ডফশ্বডফদ্যাররয প্ররপয 

ড. বভািঃ ভনজুয বারন এয ডনকট স্তান্তয।

52



ফাতাঁরফায তৎকারীন বাযপ্রাপ্ত বচাযম্যান জনাফ বভািঃ ডভজানুয যভান

যাজাী ডফশ্বডফদ্যাররয আইডফএড ল্যাফরযটযী ডযদ থন

53



গাজীপুরযয কাাডা যাঙ্গাভাটি বজরায ফাঘাইছডড়, ারজক এফং রংগদু 

এরাকা ফুটি কা থা জারতয তুরা গারছয অনুন্ধান কাম থক্রভ

54



ফাতাঁরফায বচাযম্যান ভরাদ যান্ড ডস্পরনয ভােরভ সূক্ষ্ণ সুতা ততডযয

কাম থক্রভ ডযদ থন

55



ফাতাঁরফায বচাযম্যান ভরাদ কর্তথক ভডররনয অনুরু সূক্ষ্ণ কাড় ততডযয কাম থক্রভ

ডযদ থন এফং তাঁডত/কাডযগযরদয ারথ বচাযম্যান ভরাদ

56



ফাতাঁরফায বচাযম্যান ভরাদ ফাংরারদ তাঁত ডক্ষা  ডক্ষা প্রডক্ষণ

ইনডিটিউট, নযডংদীরত ম্ভাব্য ফুটি কা থা তুরায চাযা বযান কযরন

57



“বে াডনা তাঁত ডল্ল স্থান (১ভ ম থা)” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ২৫৩৩০.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



“ফাংরারদ তাঁত বফারড থয আতা ৫টি বফডক বন্টারয ৫টি প্রডক্ষণ বকন্দ্র, ১টি পযান

ডডজাইন ইনডিটিউট এফং ২টি ভারকথট প্ররভান বকন্দ্র স্থান” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১১৭০.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



“ফাংরারদ তাঁত ডক্ষা  প্রডক্ষণ ইনডিটিউট, নযডংদী এয আধুডনকান  অফকাঠারভাগত

ম্প্রাযণ” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৬০১৫.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ০.০০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



“বে কাভার বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ, ডঝনাইদ (৩ ং)” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১১৯৮৬ ০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১১ রত ভাচ থ, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ৯২৮ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ২৫৩.৭৫ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৬৭.৩৪ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৭.২৬%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৫.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১০০৬৩.৬৮ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৮৩.৯৬%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৯০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) ীভানা প্রাচীয ডনভ থারণয কাজ বপব্রুাযী/১৯

এয ভরে ম্পন্ন কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) ীভানা প্রাচীয ডনভ থাণ কারজয ফ থরল অগ্রগডত

প্রকল্প ডযচারক এফং ডক্ষা প্ররকৌর অডধদপ্তরযয

প্রডতডনডধ বারক অফডত কযরত ারযন।
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ডপ্রডসার বকাাট থায

তবাগ ম্পন্ন



একারডডভক কাভ প্রাডনক বফন

তবাগ ম্পন্ন



একারডডভক বফন

তবাগ ম্পন্ন



ছাত্র বারির

তবাগ ম্পন্ন



ছাত্রী বারির

তবাগ ম্পন্ন



অডপা থ/টিচা থ ডযডভটযী

তবাগ ম্পন্ন



অডপা থ বকাাট থায বফন

তবাগ ম্পন্ন



াকথ বফন-১  অডডরটাডযাভ বফন

তবাগ ম্পন্ন



াকথ বফন-২

তবাগ ম্পন্ন



াফরিন বফন

তবাগ ম্পন্ন



াম্প াউজ

তবাগ ম্পন্ন



ডনভ থাণাধীন ফাউন্ডাডয ার



ডনভ থাণাধীন ফাউন্ডাডয ার



ডনভ থাণাধীন ভডজদ



“৪টি বটক্সটাইর ইনডিটিউট স্থান (৩ ংরাডধত)” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য :  ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : নরবম্বয, ২০১০ রত জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ১০৭৫০ ০০ রক্ষ টাকা  

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ৫৩৭৫ ০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৬৫০.০০ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৬.০৫%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৬.০৫%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১৮৩৬৪.৬৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৫৯.০০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৫৯.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।



৪টি বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান প্রকল্প 

(ক) ডফগত ২৪/১২/২০১৮ ডরিঃ তাডযরে এডডড বায ডদ্ধান্ত ফাস্তফানিঃ

অনু: 

নং

ডদ্ধান্ত ফাস্তফান

৭.১ ক) প্রকল্প ফাস্তফারনয বক্ষরত্র ডযকল্পনা ভন্ত্রণাররয ডদক-

ডনরদ থনা  আডথ থক শৃঙ্খরা মথামথবারফ প্রডতারন কযরত

রফ।

ক) প্রকল্প ফাস্তফারনয বক্ষরত্র ডযকল্পনা ভন্ত্রণাররয

ডদক-ডনরদ থনা  আডথ থক শৃঙ্খরা মথামথবারফ প্রডতারন

কযা রে।

ে) PPA  PPR মথামথবারফ অনুযণপূু্ফ থক প্রকরল্পয কর

প্রকায ক্র কাম থক্রভ ম্পাদন কযরত রফ।

ে) কর প্রকায ক্ররয বক্ষরত্র PPA  PPR

মথামথবারফ অনুযণপূু্ফ থক প্রকরল্পয কর প্রকায ক্র

কাম থক্রভ ম্পাদন কযা রে।

গ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভরয ভরে কর প্রকায

ডনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন কযরত রফ।

গ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভরয ভরে কর

প্রকায ডনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন কযায ররক্ষয ংডিষ্ট

গণপূতথ ডফবারগ ডনডভত বমাগারমাগ অব্যাত যাো

ররছ।

ঘ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভর মন্ত্রাডত/ বভডনাযীজ

যফযা করয প্রকল্প এরাকা স্থান ডনডিত কযরত রফ।

ঘ) কাম থারদ অনুমাী ডনধ থাডযত ভর মন্ত্রাডত/

বভডনাযীজ যফযা করয প্রকল্প এরাকা স্থান ডনডিত

কযা রফ।

ঙ) ডনধ থাডযত বভারদ প্রকল্প ফাস্তফান ভাপ্ত কযরত রফ। ঙ) ডনধ থাডযত বভারদ প্রকল্প ফাস্তফান ভাপ্ত কযা রফ।

(চরভান) 



৪টি বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান প্রকল্প 

(ক) ডফগত ২৪/১২/২০১৮ ডরিঃ তাডযরে এডডড বায ডদ্ধান্ত ফাস্তফানিঃ 

অনু: নং ডদ্ধান্ত ফাস্তফান

৭.১ চ) বম কর প্রকল্প ফাস্তফান ম থারয জন্য জনফররয দ

সৃজন  ংযক্ষন কযা ডন ঐ কর প্রকরল্পয জনফররয দ

সৃজন  ংযক্ষরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

চ) প্ররমাজয ন।

ছ) বম কর প্রকরল্পয অথ থ এেরনা ছাড় কযা ডন ঐ কর

প্রকরল্পয অথ থ দ্রুত ছারড়য প্রস্তাফ দ্রুত বপ্রযণ কযরত রফ।

ছ) প্ররমাজয ন।

জ) বম কর প্রকরল্পয জডভ অডধগ্রণ এেরনা ম্পন্ন ডন ঐ

কর প্রকরল্পয জডভ অডধগ্ররনয প্রডক্রা দ্রুত ম্পন্ন করয জডভ

বুরঝ ডনরত রফ।

জ) জডভ অডধগ্রণ ম্পন্ন ররছ।

ঝ) বটক্সটাইর ইসটিটিউট এফং বটক্সটাইর ইডিডনাডযং

করররজয জন্য প্রকল্প ভাপ্ত ায ১ ফছয পূরফ থ যাজস্বোরত

জনফররয দ সৃজরনয ব্যফস্থা কযরত রফ।

ঝ) নারটায, যংপুয  চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউরটয

যাজস্বোরত দ সৃজন ইরতাভরে ম্পন্ন ররছ এফং

খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউরট দ সৃজরনয কাজ বল

ম থার যররছ।

ঞ) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এডডডরত ভাডপ্তয জন্য ডনধ থাডযত

প্রকল্পমূরয ফাস্তফাণকাজ দ্রুত ম্পন্ন কযরত রফ।

ঞ) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয প্রকরল্পয ফাস্তফান কাজ দ্রুত

ম্পন্ন কযা রফ।



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ভডরা বারির



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং বড



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



যংপুয বটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইডবং-ডনটিং বড



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ভডরা বারির

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন ডস্পডনং বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



নারটায বটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইডবং-ডনটিং বড



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট

জুট বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



নারটায  বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ফাউন্ডাযী ার



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্রী বারির



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্র বারির



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



চট্টগ্রাভরটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন ডস্পডনং বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



চট্টগ্রাভ বটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইডবং-ডনটিং বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

একারডডভক বফন



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্র বারির

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্রী বারির

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

জুট বড

ডডরম্বয/১৮ জানুাডয/১৯



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইডবং-ডনটিং বড



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং বড



খুরনা বটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন ডস্পডনং বড



১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১৪৯১১.১৯ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই ২০১৩ বথরক জুন ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ ৪০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ২০০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৪১৯.১৪ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ১০.৪৮%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৩০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৭১২২.৭৯ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪৭.৭৭%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৬০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।

“বে বযানা বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ স্থান (বগাারগি) 

(২ ংরাডধত)” ীল থক প্রকল্প



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) ব্য বৃডদ্ধ ব্যডতরযরক প্রকরল্পয ফাস্তফান বভাদ

১ ফছয বৃডদ্ধয প্রস্তাফ আগাভী ৭ ডদরনয ভরে

ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) ব্য বৃডদ্ধ ব্যডতরযরক প্রকরল্পয ফাস্তফান বভাদ ১

ফছয বৃডদ্ধয প্রস্তাফ ংস্থা বথরক এেন ভন্ত্রণারর

াা মাডন।

ব্য বৃডদ্ধ ব্যডতরযরক প্রকরল্পয বভাদ বৃডদ্ধয প্রস্তাফ

কত তাডযরেয ভরে ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা রফ তা,

প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত কযরত ারযন।
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“ডিঃ এভ. এ. ারজদ ডভা বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ, ীযগি, যংপুয স্থান

(১ভ ংরাডধত)” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৫ রত জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২১৪৫ ০০ রক্ষ টকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০৭২.৫০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৫৩৩.৫৩ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২৪.৮৭%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ২৬.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৮৩৪৫.৬৪ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪৭.৮০%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৭৫%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।
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Main Gate
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4 STORIED ACADEMIC & ADMINISTRATIVE BLDG
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4 STORIED BOYS HOSTEL BLDG



4 STORIED STAFF QTR BLDG
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5

6 STORIED STAFF DORMITORY BLDG
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2 STORIED SPINNING SHED
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6 STORIED OFFRS’ QTR BLDG



138138

4 STORIED OFFRS’ DORMITORY BLDG



13913

9

4 STORIED FEMALE HOSTEL BLDG



14014

0

2 STORIED DYEING SHED BLDG



14114

1

2 STORIED WORKSHOP & LIBRARY BLDG



14214

2

2 STORIED PRINCIPAL QTR BLDG



14314

3

2 STORIED WEAVING SHED BLDG



14414

4

SINGLE STORIED SUB STATION BLDG
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BOUNDARY WALL
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ROAD



“ীদ আফদুয যফ বযডনাফাত বটক্সটাইর ইনডিটিউট, বগৌযনদী স্থান (১ভ 

ংরাডধত)” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৯৩৭৭.৪৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৩ বথরক জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ৫৩০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ২৬৫০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১০৩৯.৮৫ রক্ষ টাকা

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ১৯.৬২%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪২.০৭%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৩৭৪৯.৬৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৩৯.৯৯%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪২.০৭%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ আগাভী ৭

ডদরনয ভরে ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ এেরনা ভন্ত্রণারর

াা মাডন।

প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ কত তাডযরেয ভরে

ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা রফ তা প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।
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December January



December January



December January



December January



December January







“ববারা বটক্সটাইর ইনডিটিউট স্থান (১ভ ংরাডধত)” ীল থক প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৭২৯২.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৪ রত জুন,২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২০০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৫০৬.৬১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২৫.৩৩%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৩০.৫০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ২৯৩৪.০৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪০.২৪%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৫০.৩৫%

১০। ভস্যা মডদ থারক : বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



একারডডভক বফন

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র
জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 161



ছাত্র বারির

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 162



ছাত্রী বারির

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 163



ডযডভটডয বফন

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 164



কটন ডস্পনীং বড

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 165



উইডবং বড

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 166



অডপা থ বকাাট থায

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র

1/30/2019 167

জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র



িাপ বকাাট থায

ডডরম্বয ২০১৮ ভারয ডচত্র

1/30/2019 168

জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র



াফরিন বফন

জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 169



বভইন বগট

জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 170



বভইন বযাড

জানুাডয ২০১৯ ভারয ডচত্র

1/30/2019 171



“বে যারর বটক্সটাইর ইনডিটিউট, ভাদাযগি, জাভারপুয (১ভ ংরাডধত) স্থান” 

প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১০১১৬.৩৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জানুাডয, ২০১৫ রত ডডরম্বয, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৬৪৫.৪৪ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২৫.৮২%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৩৪১০.৭৮রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৩৩.৭২%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪৮.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



শখ যাতের শটক্সাটাইর ইন্সটিটিউতটয োইন শফাড ড



একাতডমভক বফতনয মনভ ডাণাধীন কাজ

নতবম্বয ভাে /2018                       মডতেম্বয ভাে /2018



স্টাপ ডযমভটযীয মনভ ডাণাধীন বফন

নতবম্বয ভাে /2018                           মডতেম্বয ভাে /2018



ছাত্র শহাতস্টতরয মনভ ডাণাধীন বফন

নতবম্বয ভাে /2018                  মডতেম্বয ভাে /2018



ছাত্রী শহাতস্টতরয মনভ ডাণাধীন বফন

নতবম্বয ভাে /2018              মডতেম্বয ভাে /2018



স্টাপ শকার্ডাটাতযয মনভ ডানাধীন বফন

নতবম্বয ভাে /2018                           মডতেম্বয ভাে /2018



মিমন্সার শকার্ডাটাতযয মনভ ডানাধীন বফন

নতবম্বয ভাে /2018                           মডতেম্বয ভাে /2018



কট ডন ও মিমনিং শড এয মনভ ডানাধীন বফন

নতবম্বয /2018                  মডতেম্বয/2018



“ীদ কাভরুজ্জাভান বটক্সটাইর ইনডিটিউট, ভান্দা” স্থান প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৭৪৬২.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৫ রত জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৬২৯.৯০রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২৫.২০%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ২৭.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৪২৬৯.৫৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৫৭.২২%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৬০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



বফগভ আডভনা ভনসুয বটক্সটাইর ইডিডনাডযং ইনডিটিউট, কাডজপুয, ডযাজগি, স্থান

প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৮৭৪৬.৩২ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৬৯১.১৭ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২৭.৬৫%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৩২৭৫.১৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৩৭.৪৫%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৫০.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক

বারক অফডত কযরত ারযন।



ESTABLISHMENT OF BEGUM AMENA 
MONSURTEXTILE ENGINEERING 
INSTITUTE, KAJIPUR. PROJECT 

CONSTRUCTION WORKS







JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



JANUARY 
2018

JANUARY 2018



JANUARY 2018 JANUARY 2018



JANUARY 2018 JANUARY 2018



JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



JANUARY 
2018

JANUARY 
2018



বে াডনা বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ, বভরান্দ, জাভারপুয স্থান

(১ভ ংরাডধত) প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ২৮১৯৬.৮৭ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৫ রত জুন, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১০০৪.৩১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৪০.১৭%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪২.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১১০৯২.৮৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৩৯.৩৪%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৪৪.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



আযমডমম’শে অন্তর্ভ ডক্ত জমভ ও স্থানা
ক্রঃ নিং অফকাঠাতভা/স্থানায নাভ আর্েন ফযাদ্দ ভন্তব্য

01. একাতডমভক কাভ িােমনক বফন 4538.37 ফগ ড মভটায 1880.67

02. মিমনিং শড 2842.27 ফগ ড মভটায 1048.13

03. উইমবিং ও মনটিিং শড 2174.00 ফগ ড মভটায 855.80

04. ডাইিং শড 1100.00 ফগ ড মভটায 433.19

05. ছাত্রী শহাতস্টর (300 আেন মফমষ্ট) 5515.65 ফগ ড মভটায 2109.05

06. 2× ছাত্র শহাতস্টর (150 আেন মফমষ্ট) 6783.46 ফগ ড মভটায 3007.68

07. মিমন্সার শকার্াট ডায 350.65 ফগ ড মভটায 155.35

08. অমপোে ড শকার্াট ডায 2945.88 ফগ ড মভটায 1201.17

09. অমপোে ড ডযতভটযী 2761.40 ফগ ড মভটায 1122.60

10. স্টাপ ডযতভটযী 2335.21 ফগ ড মভটায 1003.56

11. স্টাপ শকার্াট ডায 3735.73 ফগ ড মভটায 972.42

12. ওর্াকড কাভ রাইতেময 837.28 ফগ ড মভটায 373.42

অন্যান্য িতর্াজনীর্ স্থানা

01. 2× োফতষ্টন মফমডিং 143.70 ফগ ড মভটায 54.60

02. ভামিাযাে হর 6000.00 ফগ ড মভটায 1900.57

03. ভেমজদ 700.00 ফগ ড মভটায 240.00

04. মুক্ত ভঞ্চ 1324.36 ফগ ড মভটায 350.00



িকল্প ফাস্তফার্তনয অগ্রগমে

শখ হামেনা শটক্সটাইর ইমিমনর্ামযিং কতরজ, শভরান্দহ, জাভারপুয স্থান (১ভ

েিংতামধে) িকল্প

ক্রমভক নিং িধান অিংতেয নাভ মডতেম্বয, ২০18 ম ডন্ত ক্রভপুমিে অগ্রগমে

ফাস্তফ আমথ ডক (রক্ষ টাকা)

1 যাজস্ব (353.23) 18.88% 66.71

2 জমভ অমধগ্রহণ (১৬.৮৮৭৫ একয) 47% 877.50

3 পূেড কাজ (21537.52) 47% 10100.35

4 মানফাহন (১টি ভাইতক্রাফাে) 33% 38.5০

5 কমিউটায ও অমপে মন্ত্রামে

(মমড অমপে)

60% 4.85

6 আেফাফত্র (মমড অমপে) 70% 4.92

শভাট ক্রভপূমিে ব্যর্ 44% 11092.83



শখ হামেনা শটক্সটাইর ইমিমনর্ামযিং কতরজ, 

শভরান্দহ, জাভারপুয স্থান িকল্প
১৬.৮৮৭৫ একয জমভতে িকল্পটি ফাস্তফার্তনয জন্য

মডমময ১ভ েিংতাধনী িস্তাফ গে 08/০5/২০১৮ ইিং

োমযতখ একতনক েবার্ অনুতভামদে হতর্তছ।



মডতেম্বয, 2018

199

21 জানুর্াময, 2019

একাতডমভক কাভ এডমভমনতেটিব

বফন



মডতেম্বয, 2018

200

21 জানুর্াময, 2019

মিমনিং শড (কটন ও জুট)



মডতেম্বয, 2018

201

21 জানুর্াময, 2019

উইমবিং শড (উইমবিং ও মনটিিং)



মডতেম্বয, 2018

202

21 জানুর্াময, 2019

ডাইিং শড



মডতেম্বয, 2018

203

21 জানুর্াময, 2019

ওর্াকড কাভ রাইতেযী



মডতেম্বয, 2018

204

21 জানুর্াময, 2019

স্টাপ শকার্াট ডায



মডতেম্বয, 2018

205

21 জানুর্াময, 2019

মিমন্সার শকার্াট ডায



মডতেম্বয, 2018

206

21 জানুর্াময, 2019

োফ-শষ্টন মফমডিং



মডতেম্বয, 2018

207

21 জানুর্াময, 2019

স্টাপ ডযতভটময



মডতেম্বয, 2018

208

21 জানুর্াময, 2019

অমপোে ড ডযতভটময



মডতেম্বয, 2018

209

21 জানুর্াময, 2019

ছাত্র হর



মডতেম্বয, 2018

210

21 জানুর্াময, 2019

ছাত্রী হর



মডতেম্বয, 2018

211

21 জানুর্াময, 2019

অমপোে ড শকার্াট ডায



“সুনাভগি বটক্সটাইর ইনডিটিউট স্থান (১ভ ংরাডধত)” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৯৭২১.৮৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জানুাডয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ১৯০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ৯৫০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৪০.৪২ রক্ষ টাকা।

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ২.১৩%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ০.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১৩১১.২০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ১২.৬৭%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ১৩.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ আগাভী ০৭

ডদরনয ভরে ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ ২০/১/১৯ তাডযরে

ভন্ত্রণারর াা বগরছ। নডথ উস্থান কযা

ররছ।



জমভ অমধগ্রহণ মন্ত্রামে পূেড মনভ ডাণ জনফর

ক)
স্থার্ী অফকাঠাতভা 

মনভ ডাতণয জন্য  ৫.০০ 

একয জমভ অমধগ্রহণ 

কতয গনপূেড মফবাগ, 

সুনাভগিতক বুমঝতর্ 

শদর্া হতর্তছ।

মডমম’য েিংস্থান 

অনুমার্ী 

ভাইতক্রাফাে, 

কমিউটায ও 

আেফাফত্র ক্রর্ 

কযা হতর্তছ।

একাতডমভক বফন

ও ছাত্র শহাতস্টর

মনভ ডাণ কাতজয 

দযত্র অনরাইতন 

আহফান কযা 

হতর্তছ ।

িকতল্পয 

আওোর্ ৩র্ ও

৪থ ড শেণীয 

জনফর মনতর্াগ 

শদর্া হতর্তছ।

2র্ শেণীয 

জনফর মনতর্াগ 

িমক্রর্া চরভান 

যতর্তছ।

৩। িকতল্পয অধীতন অদ্যাফমধ েভাপ্তকৃে মূর কাম ডক্রভঃ



িকতল্পয োমফ ডক অগ্রগমে:

২০১৮-১৯ অথ ডফছতয শভাট ফযাদ্দ ১৯০০.০০ রক্ষ টাকা

চরমে অথ ড ফছতয মডতেম্বয/২০১৮ ম ডন্ত ব্যর্ 40.42 রক্ষ টাকা মা ফযাতদ্দয 2.13%

িকতল্পয শুরু শথতক মডতেম্বয/২০১৮ ম ডন্ত 

ক্রভপুমির্ভে শভাট ব্যর্
1311.40 রক্ষ টাকা

2017-18 অথ ড ফছতযয শভাট ফযাদ্দ 1272.00 রক্ষ টাকা

2017-18 অথ ড ফছতয িকতল্পয আওোর্ শভাট ব্যর্ 1270.98 রক্ষ টাকা

ক্রভপুমির্ভে আমথ ডক অগ্রগমে 12.67%

ক্রভপুমির্ভে ফাস্তফ অগ্রগমে 13.00%। 



০৭/১০/২০১৮ োমযতখ িকতল্পয মবমি িস্তয স্থান কযা হর্।



গে এমডম েবায মেদ্ধান্ত ও অগ্রগমে:

ক্রমভক নিং গে এমডম েবায মেদ্ধান্ত অগ্রগমে

01.

িকতল্পয 2র্ েিংতাধনী িস্তাফ 07 

মদতনয ভতে ভন্ত্রণারতর্ শিযণ 

কযতে হতফ।

িকতল্পয 2র্ েিংতাধনী িস্তাফ 

ভন্ত্রণারতর্ শিযণ কযা হতর্তছ।



“পডযদপুয বটক্সটাইর ইনডিটিউট স্থান(১ভ ং)” প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৯৭৫৬.০৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৯৬৬.৮৩রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ৪৮.৩৪%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ২৫.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ১৯৮৪.০৬রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ১৯.৪৫%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ১০.২৭%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।



গত বায ডদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ আগাভী ০৭

ডদরনয ভরে ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগডতিঃ

ক) প্রকরল্পয ২ ংরাধনী প্রস্তাফ ২০/১/১৯ তাডযরে

ভন্ত্রণারর াা বগরছ। নডথ উস্থান কযা

ররছ।





গত 1/11/2018 তারিখে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শেে হাসনা গনবফন শেখে রবরিও েনপাখিখেি ভাধযখভ
পরিদুি শেক্সোইল ইনরিটিউে স্থান প্রেল্প এি রবরি প্রস্তি স্থান েখিন।

রবরত প্রস্তি স্থখনি েন্ড রিত্র



গত 1/11/2018 তারিখে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শেে হাসনা গনবফন শেখে রবরিও েনপখিখেি
ভাধযখভ পরিদুি শেক্সোইল ইনরিটিউে স্থান প্রেল্প এি রবরি প্রস্তি স্থান েখিন।



পডযদপুয বটক্সটাইর ইসটিটিঊট এয ভাষ্টায প্লান



পডযদপুয বটক্সটাইর ইসটিটিঊট এয র্ভডভয নকা



ভাটি যীক্ষাকযরণয ডকছু েন্ড ডচত্র

ভাটি যীক্ষাকযরণয তাডযেিঃ ২৯/০৫/২০১৮



ভাটি বযারটয ডকছু েন্ড ডচত্র



মাটি ভরাটের কিছু খন্ড কিত্র : 



প্রেখল্পি োখেি ফতত ভান অগ্রগরতি েন্ড রিত্র



প্রেখল্পি োখেি ফতত ভান অগ্রগরতি েন্ড রিত্র



প্রেখল্পি োখেি ফতত ভান অগ্রগরতি েন্ড রিত্র



বে যারর বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ, ডররট স্থান প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১১০৩৫.৬৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জানুাডয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২০০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ১৭.৪৬ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০.৮৭%

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ৩.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৫২৫.৪৭ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪.৭৬%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৭.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক

অফডত কযরত ারযন।





“ডররট বটক্সটাইর ইনডিটিউট” স্থান প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ২০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৭.৬৭রক্ষ টাকা 

৬। ক) চরডত অথ থ ফছরযয আডথ থক অগ্রগডত : ০ ৩৮

ে) চরডত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগডত : ২.০০%

৭। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ক্রভপুডির্ভত ব্য : ৪৭২.০৯রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুডির্ভত আডথ থক অগ্রগডত : ৪.৯৪%

৯। ক্রভপুডির্ভত ফাস্তফ অগ্রগডত : ৬.০০%

১০। ভস্যা মডদ থারক বকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প ডযচারক বারক অফডত

কযরত ারযন।





“রারভডনযাট বটক্সটাইর ইনডিটিউট” স্থান প্রকল্প

১। বভাট প্রাক্কডরত ব্য : ১০০১৩.০৪ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান বভাদ : জানুাডয, ২০১৮ রত ডডরম্বয, ২০২০

৩। চরডত অথ থ ফছরযয এডডড ফযাদ্দ : ১৮০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত অফমক্ত : ৯০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ডডরম্বয/১৮ ম থন্ত ব্য : ৮২.৬৯ রক্ষ টাকা
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অবযন্তযীণ প্রকল্প মাচাই কডভটি এফং জনফর ডনধ থাযণ কডভটিয 

বা অনুডিত ররছ। ংস্থা কর্তথক প্রকরল্পয জন্য জডভ 

ডনফ থাচরনয কাম থক্রভ চরভান যররছ। 



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

০৪। বনত্ররকাণা বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান 

ীল থক উন্নন প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ১০৬১৩.৮২ রক্ষ টাকা

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮ বথরক জুন/২১

০৫/০৪/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। 

ডইড বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড

বপ্রযরণয জন্য ২২/৪/১৮ তাডযরে ংস্থারক অনুরযাধ

কযা ররছ। ডডডড এেন াা মাডন।

০৫। নাযাণগি বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান 

ীল থক উন্নন প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ১৪২০৯.৮৯৭ রক্ষ টাকা 

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮ বথরক জুন/২১

০২/০৪/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। 

বায ডদ্ধান্ত বভাতারফক পুনগ থঠিত ডডডড 

০৭/১০/২০১৮ তডযরে ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা 

ররছ। ডযকল্পনা কডভন বথরক ২৪/১০/১৮ তাডযরে

প্রকরল্পয উয কডত ভতাভত প্রদান কযা ররছ।

ভতাভরতয আররারক ডডডড পুনগ থঠন করয বপ্রযরণয

জন্য ১৮/১১/১৮ তাডযরে ংস্থারক অনুরযাধ কযা

ররছ।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

০৬। মরায বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান 

ীল থক উন্নন প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ১৩১৫১ রক্ষ টাকা।

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮-জুন/২১

০২/১০/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। ডইড

বায ডদ্ধান্ত বভাতারফক পুনগ থঠিত ডডডড বপ্রযরণয জন্য

৩১/১০/১৮ তাডযরে ংস্থারক অনুরযাধ কযা ররছ।

০৭। াযাডস্ত বটক্সটাইর ইনডিটিউট। 

প্রাক্কডরত ব্যিঃ 

১১৯৪২.০০ রক্ষ টাকা 

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮-জুন/২১ 

২৩/০৮/২০১৭ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। বায 

ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড ১৫/০৩/২০১৮ তাডযরে 

ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা । ডযকল্পনা  কডভন বথরক 

১১/০৪/২০১৮ তাডযরে কডত ভতাভত প্রদান কযা । 

ভতাভরতয জফাফ পুনগ থঠিত ডডডড ১১/০৭/২০১৮ তাডযরে 

ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা ররছ। ডযকল্পনা কডভন

বথরক ০৮/১০/১৮ তাডযরে কডত ভতাভত প্রদান কযা ররছ।

ভতাভরতয আররারক ডডডড পুনগ থঠন করয বপ্রযরণয জন্য

১৮/১১/১৮ তাডযরে ফস্ত্র অডধদপ্তযরক অনুরযাধ কযা ররছ।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

০৮। জপুযাট  বটক্সটাইর ইসটিটিউট স্থান”

ীল থক প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ৯১৭৪.০০ রক্ষ টাকা 

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮ বথরক জুন/২১

১৯/০৭/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। 

ডইড বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড ১৭/৯/১৮

তাডযরে ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা ররছ। প্রকরল্পয

উয ডযকল্পনা কডভন বথরক ০৩/১০/১৮ তাডযরে

কডত ভতভত প্রদান কযা ররছ। ভতাভরতয আররারক

ডডডড পুনগ থঠন করয বপ্রযরণয জন্য ০৮/১০/১৮ তাডযরে

ফস্ত্র অডধদপ্তযরক অনুরযাধ কযা ররছ।

০৯। “ডফদ্যভান ৭টি বটক্সটাইর ববারকনার

ইনডিটিডউরটয উন্নন  নতুন ৬টি

বটক্সটাইর ববারকনার ইনডিটিউট স্থান”

ীল থক প্রকল্প। 

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ৩০৯৯৪.৩৩ রক্ষ টাকা

ফাস্তফানকারিঃ জুরাই/১৮ রত জুন/২২

প্রকল্পটি ২২/১/২০১৯ তাডযরেয একরনক বা অনুরভাডদত

ররছ।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

১০। কুডিা বটক্সটাইর ইসটিটিউট  স্থান 

প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ

৯৮৬৫.৭৪ রক্ষ টাকা

ফাস্তফানকারিঃ

জুরাই/১৮ রত জুন/২২ 

ডডডড ২৫/০৯/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ।

ডইড বায ডদ্ধান্ত অনুমাী ংস্থা কর্তথক ডডডড পুনগ থঠন কযা

রে।

১১। ভাবুবুর ক াডকর  বটক্সটাইর 

ইনডিটিউট,ভভনডং  ীল থক 

প্রকল্প। 

প্রাক্কডরত ব্যিঃ ১৪০৩২ রক্ষ টাকা

ফাস্তফানকারিঃজুরাই/১৮-জুন/২২

জনফর ডনধ থাযন কডভটিয সুাডয অনুমাী ংস্থা কর্তথক ডডডড

পুনগ থঠন কযা রে।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

১২। তদ নজরুর ইরাভ বটক্সটাইর 

ইডিডনাডযং কররজ, ডকরাযগি।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ

১১৩০৬.০০ রক্ষ টাকা।

ফাস্তফানকারিঃ

জুরাই/১৮ বথরক জুন/২১

জনফর ডনধ থাযণ কডভটিয সুাডয অনুমাী ংস্থা কর্তথক 

ডডডড পুনগ থঠন কযা রে। 

১৩। ‘‘৩টি বটক্সটাইর ববারকনার 

ইসটিটিউটরক ডডরপ্লাভা উন্নীতকযণ’’ 

ীল থক প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ

১১১০১৫.০০ রক্ষ টাকা।

ফাস্তফানকারিঃ

জুরাই/১৮ রত জুন/২১

১৪/১০/২০১৮ তাডযরে অনুডিত জনফর ডনধ থাযণ কডভটিয 

সুাডয অনুমাী ংস্থা  কর্তথক ডডডড পুনগ থঠন কযা রে। 



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

১৪। ১০টি বটক্সটাইর ববারকনার 

ইসটিটিউট ৪থ থ তরা ম থন্ত 

ফডধ থতকযণ ীল থক প্রকল্প।

প্রাক্কডরত ব্যিঃ

১২১৫০.০০ রক্ষ টাকা

ফাস্তফানকারিঃ

জুরাই/১৮ রত জুন/২১ 

ংস্থা কর্তথক ডডডড প্রণন কযা রে।

১৫। ৪টি বটক্সটাইর ইডিডনাডযং কররজ 

এফং ২টি ডডরপ্লাভা ইনডিটিউরটয 

ডফদ্যভান অফকাঠারভামূ ংস্কায 

এফং প্ররাজনী নতুন অফকাঠারভা 

স্থান ীল থক প্রকল্প।

ংস্থা কর্তথক ডডডড প্রণন কযা রে।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডক্ষা  ধভ থ, ংস্থািঃ ফস্ত্র অডধদপ্তয

১৬। বে লুৎফুয যভান বটক্সটাইর

ইনডিটিডউট, কডফযাট বনাাোরী

১৬/১০/২০১৮ তাডযরে অনুডিত জনফর ডনধ থাযণ কডভটিয 

সুাডয অনুমাী ংস্থা  কর্তথক ডডডড পুনগ থঠন কযা রে। 



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডল্প  ডক্ত, ংস্থািঃ ডফরজএভড

০১। ঢাকা অঞ্চরর কাঁচাাট গাছ রত ডবক 

পাইফায/সুতা উৎাদরনয জন্য প্রকল্প।

ংস্থা কর্তথক ডডডড প্রণন কযা রে।

০২। ফহুমেী াটণ্য উৎাদন ইউডনট স্থান,

কডযভ জুট ডভর ডরিঃ বডভযা, ঢাকা ীল থক 

প্রকল্প।

০১/০৩/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। 

বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড  ২৩/০৭/২০১৮ 

তাডযরে ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা ররছ। 

ডযকল্পনা কডভন বথরক ০৫/০৮/২০১৮ তাডযরে কডত 

ভতাভত প্রদান কযা ররছ। ভতাভরতয আররারক 

পুনগ থঠিত ডডডড ২৯/০৮/২০১৮ তাডযরে ডযকল্পনা 

কডভরন বপ্রযণ কযা ররছ।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডল্প  ডক্ত, ংস্থািঃ ফাংরারদ তাঁত বফাড থ

০১। তাঁতীরদয আথ থাভাডজক অফস্থায উন্নরন 

তাঁরতয আধুডনকান  চরডত মূরধন 

যফযা ীল থক প্রকল্প।

০৫/০৯/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। ডইড

বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড ডযকল্পনা কডভরন

বপ্রযণ কযা ররছ। প্রকল্পটি একরনরকয অনুরভাদরনয জন্য

অরক্ষাধীন।

০২। ডভযপুরযয জডভরত ফাংরারদ তাঁত বফাড থ 

কভরপ্লক্স স্থান ীল থক প্রকল্প।

০১/০৪/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ।  ডইড 

বায ডদ্ধান্ত বভাতারফক ব্য যুডক্তযুক্তকযণ কডভটি গঠন কযা 

ররছ। কডভটিয বা ১১/০৪/১৮ তাডযরে অনুডিত ররছ। 

ব্য যুডক্তযুক্তকযণ কডভটিয সুাডয বভাতারফক ডডডড 

পুনগ থঠন করয ০৯/১০/২০১৮ তাডযরে ডযকল্পনা কডভরন

বপ্রযণ কযা । ডযকল্পনা কডভন ২৮/১০/২০১৮ তাডযরে

ভতাভত  ডডডড পুনগ থঠরনয অনুরযাধ জানা। ংস্থা রত

পুনগ থঠিত ডডডড াা মাডন।



০৩। বে াডনা নকড ল্লী স্থান ীল থক প্রকল্প

(এডডড ফডর্ভ থত প্রকল্প)

১৯/১০/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। ডইড

বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড ডযকল্পনা কডভরন

০৬/১১/২০১৮ তাডযরে বপ্রযণ কযা ররছ। ডযকল্পনা

কডভন ০৬/১১/২০১৮ তাডযরে ভতাভত  ডডডড

পুনগ থঠরনয অনুরযাধ জানা। ংস্থা রত পুনগ থঠিত ডডডড

াা মাডন।

০১। বযভ চাল ম্প্রাযরণয ভােরভ বৃিয 

যংপুয বজরায দাডযদ্রয হ্রাকযণ  প্রকল্প।

১৮/০৩/২০১৮ তাডযরে ডইড বা অনুডিত ররছ। 

ডইড বায ডদ্ধান্ত অনুমাী পুনগ থঠিত ডডডড 

ডযকল্পনা কডভরন বপ্রযণ কযা রর ভতাভত তা

পুনগ থঠরনয জন্য বপযত প্রদান কযা । ংস্থা কর্তথক

ডডডড পুনগ থঠন পূফ থক ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা রর ত্রুটি

ডফচ্যযডত থাকা তা ২২/০১/২০১৯ তাডযরে ংস্থা

বপযত প্রদান কযা ররছ।



ক্রিঃ নং প্রকরল্পয নাভ ফাস্তফান অগ্রগডত

বক্টযিঃ ডল্প  ডক্ত, ংস্থািঃ াট অডধদপ্তয

০১। ফহুমূেী াটজাত ণ্য গরফলণা এফং

াটচালী প্রডক্ষণ ইনডিটিউট ডনভ থাণ

ীল থক প্রকল্প।

ংস্থা কর্তথক ডডডড প্রণন কযা রে।

০২। াট অডধদপ্তরযয ডনন্ত্রণাধীন বজরা 

ম থার ৬৪টি াট অডপ বফন স্থান 

ীল থক প্রকল্প।

ংস্থা কর্তথক ডডডড প্রণন কযা রে।



৪। ডফডফধ

৪.১। ভাপ্ত উন্নন প্রকরল্পয ডডআয দাডের

ফডযার বটক্সটাইর ইনডিটিউটরক ীদ আফদুয যফ বযডনাফাত বটক্সটাইর ইডিডনাডযং করররজ

উন্নীতকযণ ীল থক প্রকল্পটি জুন,২০১৮-বত ভাপ্ত ররছ। প্রকরল্পযয ডডআয এেন ভন্ত্রণারর

াা মাডন। ডডআয বপ্রযরণয ডফলর ংস্থা প্রধান বারক অফডত কযরত ারযন।

৪.২। এনইড  একরনক বা গৃীত ডদ্ধান্তমূরয ফাস্তফান অগ্রগডত বপ্রযণ।

ফতথভান যকারযয ভ ডফগত দরক (২০০৯ বথরক ২০১৮ ম থন্ত) এনইড  একরনক বা গৃীত

ডদ্ধান্তমূরয ফাস্তফান অগ্রগডত ডনডভতবারফ ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা রে না। এনইড  একরনক

বা গৃীত ডদ্ধান্তমূরয ফাস্তফান অগ্রগডত ডনডভতবারফ ভন্ত্রণারর বপ্রযণ কযা আফশ্যক।
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ক্রিঃনং ডদ্ধান্ত অগ্রগডত

৪.৩) বম কর প্রকরল্পয  ংরাধন  বভাদ বৃডদ্ধয 

প্রস্তাফ কযা ররছ উক্ত প্রকল্পমূরয ংরাধন 

 বভাদ বৃডদ্ধয জন্য ডযকল্পনা কডভরনয 

ারথ প্ররাজনী বমাগারমাগ অব্যাত যােরত 

রফ।

 

(ক) বম কর প্রকরল্পয  ংরাধন  বভাদ 

বৃডদ্ধয প্রস্তাফ কযা ররছ উক্ত প্রকল্পমূরয 

ংরাধন  বভাদ বৃডদ্ধয জন্য ডযকল্পনা 

কডভরনয ারথ বমাগারমাগ অব্যাত যররছ।

 

৪.৪) ডবডিপ্রস্তয অনুমাী প্রকরল্পয নাভপরক ংগ্র

করয প্রকল্প এরাকা স্থান কযরত রফ এফং

উায ডবডড ডচত্র আগাভী বা প্রদ থন কযরত

রফ।

(ক) এ ডফলর দপ্তয/ংস্থা প্রধান এফং প্রকল্প

ডযচারকগণ বারক ডফস্তাডযত অফডত

কযরত ারযন।
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