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3131-32 aথ র্ বছেরর eিডিপেত বরাদ্দকৃত কল্পসমূেহর জানুয়াির 3132 পয র্ন্ত aগর্গিত 
                                                                                                                                                                                                     (লক্ষ টাকায়) 

কর্িমক 
নং 

কেল্পর নাম বাস্তবায়নকাল াক্কিলত বয্য় 3131-32 aথ র্ 
বছেরর eিডিপেত 

বরাদ্দ 

চলিত aথ র্ বছের 
জানুয়াির 3132 
পয র্ন্ত aবমুক্ত 

চলিত aথ র্ 
বছের  

জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত বয্য় 

কল্প শুরু েথেক 
জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত কর্মপুিঞ্জভূত 

বয্য়  

চলিত aথ র্ বছেরর aগর্গিত  
আিথ র্ক  বাস্তব 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 
2 শহীদ আবদুর রব েসরিনয়াবাত েটক্সটাiল iন্সিটিটuট, 

েগৗরনদী স্থাপন (3য় সংেশািধত) শীষ র্ক কল্প 
জুলাi 3124 হেত 
জুন 3132 

৯9৯6.56 1600.00 1125.00 824.80 8396.17 55% 60% 

3 েশখ েরহানা েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং কেলজ, 
েগাপালগঞ্জ স্থাপন (3য় সংেশািধত) শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3124 হেত 
জুন 3132 

25৯22.2৯ 1811.00 1275.00 299.70 23233.85 27.73% 20% 

4 েভালা েটক্সটাiল iন্সিটিটuট স্থাপন (3য় সংেশািধত) 
শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3125 হেত 
জুন 3132 

2167৯.11 1573.30 822.48 741.51 8248.13 50.71% 55% 

5 েশখ রােসল েটক্সটাiল iনিস্টিটuট, মাদারগঞ্জ, 
জামালপুর (2ম সংেশািধত) শীষ র্ক কল্প 

জানুয়াির 3126 
হেত জুন 3132 

21227.46 02611.00 837.5 825.74 6496.367 33.03% 35% 

6 ড.eম.e oয়ােজদ িময়া েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং 
কেলজ, পীরগঞ্জ, রংপুর, স্থাপন (3য় সং:) শীষ র্ক কল্প

জুলাi 3126 হেত 
জুন 3132 

16111.00 1238.00 633.93 .47 69 26141.21 4.23% 10% 

7 েশখ হািসনা েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং কেলজ, েমলান্দহ, 
জামালপুর (2ম সংেশািধত) স্থাপন শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3126 হেত 
জুন 3132 

392৯7.98 3000.00 2250.00 1332.48 27728.38 44.42% 50% 

8 শহীদ কামরুজ্জামান েটক্সটাiল iনিস্টিটuট মান্দা, 
স্থাপন (2ম সংেশািধত) শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3126 হেত 
জুন 3132 

26788.54 2276.00 1707.00 323.21 9824.৯৯ 14.20% 20% 

9 েবগম আিমনা মনসুর েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং 
iনিস্টিটuট, কািজপুর, িসরাজগঞ্জ স্থাপন (2ম 
সংেশািধত)  শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3127 হেত 
জুন 3132 

22৯86.52 5312.86 2325.00 827.88 7318.42 19.70% 20% 

৯ সুনামগঞ্জ েটক্সটাiল iন্সিটিটuট স্থাপন  
(3য় সংেশািধত) শীষ র্ক কল্প 

জানুয়াির 3128 
হেত জুন 3133 

23735.24 2948.91 1250.00 516.95 4285.71 28.13% 32% 

21 ফিরদপুর েটক্সটাiল iন্সিটিটuট স্থাপন  
(3য় সংেশািধত)  শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3128 হেত 
জুন 3132 

272৯5.96 2484.00 1572.75 1062.70 ৯466.76 42.78% 45% 

22 েশখ রােসল েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং কেলজ, িসেলট 
স্থাপন শীষ র্ক কল্প 

জানুয়াির 3128 
হেত জুন 3132 

22147.67 2190.00 1250.00 420.43 78৯2.13 38.93% 40% 

23 িসেলট েটক্সটাiল iন্সিটিটuট স্থাপন শীষ র্ক কল্প জুলাi 3128 হেত 
জুন 3132 

৯676.76 963.11 1000.00 411.83 7389.533 48.43% 50% 

24 লালমিনরহাট েটক্সটাiল iন্সিটিটuট স্থাপন শীষ র্ক 
কল্প 

জানুয়াির 3129 
হেত 

িডেসমব্র 3132 

21124.15 652.36 1000.00 506.47 6164.45 ৯4.57% 95% 

25 েশখ হািসনা েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং কেলজ, িশবচর, 
মাদারীপুর স্থাপন শীষ র্ক কল্প 

eি ল 3129 হেত
িডেসমব্র 3132 

293৯3.92 2000.00 1125.00 498.16 9883.71
 

35.91% 30% 

26 িবদয্ামান 8িট েটক্সটাiল েভােকশনাল iনিস্টিটিটuেটর  
uন্নয়ন o নতুন 7িট েটক্সটাiল েভােকশনাল 
iনিস্টিটিটuট  স্থাপন- শীষ র্ক কল্প  

জানুয়াির 312৯ 
হেত  

িডেসমব্র 3132 

464৯1.49 12266.00 1274.6 25.12 267.35 1.11% 5% 
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কর্িমক 
নং 

কেল্পর নাম বাস্তবায়নকাল াক্কিলত বয্য় 3131-32 aথ র্ 
বছেরর eিডিপেত 

বরাদ্দ 

চলিত aথ র্ বছের 
জানুয়াির 3132 
পয র্ন্ত aবমুক্ত 

চলিত aথ র্ 
বছের  

জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত বয্য় 

কল্প শুরু েথেক 
জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত কর্মপুিঞ্জভূত 

বয্য়  

চলিত aথ র্ বছেরর aগর্গিত  

আিথ র্ক  বাস্তব 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 

27 
A Study on the Development of Textile 
Education Sector in Bangladesh 
Targeting the Fulfillment of Local HR 
Demand-শীষ র্ক কল্প 

aেক্টাবর  3129 
হেত 

জুন 3132 

5৯4.11 1.00 0.00 0.00 298.6৯
 

0.00 0.00 

28 uন্নত যুিক্তিনভর্র পাট o পাটবীজ uৎপাদন eবং 
স সারণ শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত
মাচ র্ 3134 

48757.85 5111.11 3111.11 796.26 4328.02 19.91% 
 

37% 

29 েরশম যুিক্ত uন্নয়ন, িবস্তার o দক্ষ জনশিক্ত সৃিষ্টর 
মাধয্েম uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ (2ম সং.) শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3127 হেত
জুন 3132 

4677.94 830.00 317.60 .201 67 1747.27
 

24.30% 25% 

2৯ েরশম চাষ স সারণ o uন্নয়েনর মাধয্েম পাব র্তয্ 
েজলাসমূেহর দাির য্ িবেমাচন শীষ র্ক কল্প 

জুলাi  3128 হেত
জুন  3133 

3618.11 415.00 234.00 234.00 579.15
 

56.38% 57% 

31 েরশম চাষ স সারেণর মাধয্েম বৃহত্তর রংপুর েজলার 
দাির য্ াসকরণ শীষ র্ক কল্প 

eি ল 312৯ হেত 
জুন 3134 

3559.11 600.00 225.00 201.31 321.74
 

33.55% 35% 

32 eস্টাবিলশেমন্ট aব ি  হয্ান্ডলুম সািভ র্স েসন্টারস iন
িডফােরন্ট লুম iনেটনিসভ eিরয়া (3য় সংেশািধত) 
শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3124 হেত 
জুন 3132 

 

9991.11 23.00 11.50 6.62 5750.73
 

28.78% 5% 

33 বাংলােদেশর েসানালী ঐিতহয্ ‘মসিলন’ eর সুতা 
ৈতিরর যুিক্ত o মসিলন কাপড় পুনরুদ্ধার (2ম পয র্ায়) 
শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত 
জুন 3132 

2321.11 209.00 46.00 19.61 4.4028 9.38% 21% 

34 েশখ হািসনা ততপিল্ল স্থাপন (2ম পয র্ায়) শীষ র্ক কল্প জুলাi  3129 হেত
জুন  3133 

30745.00 131.00 60.00 26.10 24771.04 21.75% 30% 

35 বাংলােদশ তত েবােড র্র আoতায় 6িট েবিসক েসন্টাের 
6িট িশক্ষণ েক , 2িট ফয্াশন িডজাiন iনিস্টিটuট 
eবং 3িট মােকর্ট  েমাশন েক  স্থাপন শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত
জুন 3132 

 

22811.11 1500.00 30.70 18.34 598.22 1.22% 5% 

36 বাংলােদশ তত িশক্ষা o িশক্ষণ iনিস্টিটuট, 
নরিসংদী eর আধুিনকায়ন o  aবকাঠােমাগত 
স সারণ শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত
জুন 3132 

7126.11 1000.00 9.00 8.86 453.54 0.87% 20% 

37 ত িতেদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েন চলিত 
মূলধন সরবরাহ o ত েতর আধুিনকায়ন শীষ র্ক কল্প 

মাচ র্312৯ হেত 
জুন 3134 

26911.11 2500.00 1250.00 912.83 2099.32 36.48% 30% 
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কর্িমক 
নং 

কেল্পর নাম বাস্তবায়ন কাল াক্কিলত বয্য় 3131-32 aথ র্ বছেরর
eিডিপেত বরাদ্দ 

চলিত aথ র্ বছের 
জানুয়াির 3132 
পয র্ন্ত aবমুক্ত 

চলিত aথ র্ 
বছের  

জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত বয্য় 

কল্প শুরু েথেক 
জানুয়াির 3132  
পয র্ন্ত কর্মপুিঞ্জভূত 

বয্য়  

চলিত aথ র্ বছেরর 
aগর্গিত  

আিথ র্ক  বাস্তব 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 
38 েশখ হািসনা নকিশ পিল্ল, জামালপুর 

 (2ম পয র্ায়) শীষ র্ক কল্প 
মাচ র্ 312৯ হেত
িডেসমব্র 3132 

83311.11 3220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

39 বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন eর 
আoতাধীন 4িট িমল সুষমকরণ, 
আধুিনকায়ন, পূণ র্বাসন eবং বিধ র্তকরণ 
শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত
জুন 3132 

2849৯.12 1000.00 0.00 0.00 834.11
 

0.00 0.00 

3৯ কিরম জুট িমলস্  o েদৗলতপুর জুট িমলস্
িলঃ e েফল্ট কারখানা স্থাপন eবং েকeফিড 
িমলস্  িলঃ eর বহুমুখী iuিনেটর uন্নয়ন o 
আধুিনকায়ন শীষ র্ক কল্প 

জুলাi  3129 হেত
িডেসমব্র 3131 

4471.৯5 1427.00 0.00 0.00 699.50
 

0.00 0.00 

41 েশখ হািসনা েস্পশালাiজড  জুট  েটক্সটাiল 
িমল শীষ র্ক কল্প 

জুলাi 3129 হেত
জুন 3132 

62996.48 379৯.11 26.17 10.09 2195.৯8৯ 0.38% 2% 

সব র্েমাট= 5৯8639.73 48457.00
(59557.11*75%) 

=36344.60 

23647.13 11100.36 161820.23 -- -- 
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