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                                                                                ২০১৯-২০ অর্ থ বছররর এডডডিরে বরাদ্দকৃে প্রকল্পমূরর ডডরম্বর ২০১৯ মা িয থন্ত অগ্রগডে 

                                                                                                                                                                                                     (ক্ষ টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর এডডডিরে 

বরাদ্দ 

চতি অর্ থ বছরর 

ডডরম্বর ২০১৯ 

পয থন্ত অবমুক্ত 

চতি অর্ থ 

বছরর ডডরম্বর 

২০১৯ 

পয থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু থর্রক 

ডডরম্বর ২০১৯  

মা িয থন্ত 

ক্রমপুডিভুে ব্যয় 

চতি অর্ থ বছররর অগ্রগতি  

আতর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ লীদ আবদুর রব সরডনয়াবাে সটক্সটাই ইন্সটিটিউট, 

সগৌরনদী স্থািন (২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৩ রে 

জুন ২০২০ 

৯৮৯৫.৪৫ ২৯৭০.০০ ১৪৮৫.০০ -- ৫৫১৩.৯৩ -- -- 

২ সলখ সরানা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, 

সগািাগি স্থািন (২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৩ রে 

জুন ২০২০ 

১৪৯১১.১৯ ২০০০.০০ ১০০০.০০ ৮৭১.২৩ ১০৯৪৭.৪৪ ৪৩.৫৬% ৪৫% 

৩ সভাা সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন (২য় ংরলাডিে) 

লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৪ রে 

জুন ২০২০ 

১০৫৬৯.০০ ২৯০০.০০ ১৪৫০.০০ ৭৩০.০৭ ৪১৭৩.৯০ ৩৯.৪৯% ৭০% 

৪ সলখ রার সটক্সটাই ইনডিটিউট, মাদারগি, 

জামাপুর (১ম ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৫ 

রে ডডরম্বর ২০১৯ 

১০১১৬.৩৫ ৪৫০.০০ ২২৫.০০ ২১৩.৯১ ৪১৪০.০৬ ৪৭.৫৪% ৫০% 

৫ ড.এম.এ ওয়ারজদ ডময়া সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং 

করজ, িীরগি, রংপুর, স্থািন (১ম ং:) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

১৭৪৫৮.০০ ২০০০.০০ ১০০০.০০ -- ১৪১২০.৫৮ -- -- 

৬ সলখ াডনা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, সমান্দ, 

জামাপুর (১ম ংরলাডিে) স্থািন লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

২৮১৯৬.৮৭ ৫৪০.০০ ২৭০.০০ ২৫৯.১৪ ১২৭৬৮.৬৩ ৪৭.৯৯% ৫০% 

৭ লীদ কামরুজ্জামান সটক্সটাই ইনডিটিউট মান্দা, 

স্থািন (১ম ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

১৫৬৭৭.৪৩ ১০৫৫.০০ ৫২৭.৫০ ৫১৭.২৮ ৬৪১৮.৪৯ ৪৯.০৩% ৫২% 

৮ সবগম আডমনা মনসুর সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং 

ইনডিটিউট, কাডজপুর, ডরাজগি (১ম ংরলাডিে) 

স্থািন লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৬ রে 

জুন ২০২০ 

১১৯৭৫.৪১ ২৬৫০.০০ ১৩২৫.০০ ৬০৮.৫২ ৪৯৪৯.৭৭ ২২.৯৬% ২৮% 

৯ সুনামগি সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন  

(১ম ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৭ 

রে জুন ২০২০ 

১০৩৪৬.৮৫ ৩৫০.০০ ১৭৫.০০ ১৬০.৮২ ২০৮৭.৯৪ ৪৫.৯৫% ৫০% 

১০ ফডরদপুর সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন  

(১ম ংরলাডিে)  লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৭ রে 

জুন ২০২০ 

১০১৫৬.০৫ ৩৪৬.০০ ১৭৩.০০ ১৫৮.৫৪ ৪৫৭০.৯৩ ৪৫.৮২% ৫০% 

১১ সলখ রার সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, ডরট 

স্থািন লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৭ 

রে জুন ২০২০ 

১১০৩৬.৫৬ ৩৬০.০০ ১৮০.০০ ১৬৬.৪১ ২৯৪০.১১ ৪৬.২৩% ৫০% 

১২ ডরট সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন লী থক প্রকল্প জুাই ২০১৭ রে 

জুন ২০২০ 

৯৫৬৫.৬৫ ৩৪১.০০ ১৭০.৫০ ১৫৭.৫৬ ২৮৭৭.৩৪ ৪৬.২০% ৫০% 

১৩ ামতিরাট থটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন লী থক 

প্রকল্প 

জানুয়াতর ২০১৮ 

রি 

তিরম্বর ২০২০ 

১০০১৩.০৪ ৩৫৫.০০ ১৭৭.৫০ ১৫৯.৪৮ ২৩৫৫.৪৭ ৪৪.৯২% ৫০% 

১৪ সলখ াডনা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, ডলবচর, 

মাদারীপুর স্থািন লী থক প্রকল্প  

এডপ্র ২০১৮ রে 

ডডরম্বর ২০২০ 

১৮২৯২.৮১ ৫৬৫.০০ ২৮২.৫০ ২৫৯.৯৪ ৮২৪৯.৫৯ ৪৬% ৫০% 

১৫ তবদ্যামাি ৭টি থটক্সটাই থভারকলিা ইিতিটিটিউরটর  

উন্নয়ি  িতুি ৬টি থটক্সটাই থভারকলিা 

ইিতিটিটিউট  স্থাপি- লী থক প্রকল্প  

জানুয়াতর ২০১৯ 

রি  

তিরম্বর ২০২১ 

৩৫৩৯০.৩৮ ১০৮২.০০ ৫৪১.০০ ১৪.৬১ ১৪.৬১ ১.৩৫% ৫% 
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ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর এডডডিরে 

বরাদ্দ 

চতি অর্ থ বছরর 

ডডরম্বর ২০১৯ 

পয থন্ত অবমুক্ত 

চতি অর্ থ 

বছরর ডডরম্বর 

২০১৯ 

পয থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু থর্রক 

ডডরম্বর ২০১৯  

মা িয থন্ত 

ক্রমপুডিভুে ব্যয় 

চতি অর্ থ বছররর অগ্রগতি  

আতর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৬ A Study on the Development of 

Textile Education Sector in 

Bangladesh Targeting the 

Fulfillment of Local HR Demand-

লী থক প্রকল্প 

অরটাবর  ২০১৮ 

রে 

ডডরম্বর ২০১৯ 

 

৪৯৩.০০ ৩১১.০০ ১৫৫.৫০ ৮.১০ ১৮৪.১০ ২.৬০% ৫% 

১৭ সরলম প্রযুডক্ত উন্নয়ন, ডবস্তার ও দক্ষ জনলডক্ত সৃডির 

মাধ্যরম উৎিাদনলীো বৃডি লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৬ রে 

জুন ২০২১ 

৩৫৬৬.৮৩ ৪৪০.০০ ২২০.০০ ১৫৬.২৪ ১৩৫৫.৭২ ৩৫.৫০% ৪০% 

১৮ বাংারদল সরলম ডলরল্পর ম্প্রারণ ও উন্নয়রনর জন্য 

মডিে িডরকল্পনা (২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প  

জুাই ২০১৩ রে 

জুন ২০২০ 

৪৭২৮.০০ ৭৮৫.০০ ৩৯২.৫০ ২৯৫.০০ ৪০২২.৮৪ ৩৭.৫৭% ৩৭% 

১৯ থরলম চা ম্প্রারণ  উন্নয়রির মাধ্যরম পাব থিয 

থজামূরর দাতরদ্র তবরমাচি লী থক প্রকল্প 

জুাই  ২০১৭ রি 

জুি  ২০২২ 

২৫০৭.০০ ৭৬৮.০০ ১৯২.০০ 53.14 222.98 ৬.৯২% ২০% 

২০ সরলম চা ম্প্রাররণর মাধ্যরম বৃত্তর রংপুর সজার 

দাডরদ্র হ্রাকরণ লী থক প্রকল্প 

এডপ্র ২০১৯ রে 

জুন ২০২৩ 

২৪৪৮.০০ ৫০.০০ ২৫.০০ ২৪.৮৭ ২৪.৮৭ ৯৯.৪৮% ৯৯% 

২১ এিাবতলরমন্ট অব তি যান্ডলুম াতভ থ থন্টার ইি 

তিফাররন্ট লুম ইিরটিতভ এতরয়া (২য় ংরলাতিি) 

লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৩ রে  

জুি ২০২০ 

 

৮৮৮০.০০ ১.০০ -- -- ২৭০০.৮৯ -- -- 

২২ বাংারদরলর থািাী ঐতিয ‘মতি’ এর সুো 

তেডরর প্রযুডক্ত ও মডন কািড় পুিরুদ্ধার (১ম িয থায়) 

লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৮ রি  

জুি ২০২১ 

১২১০.০০ ২৫০.০০ ৬২.৫০ ৫৭.৩১ ২০১.২৭ ২২.৯২% ৩২% 

২৩ সলখ াডনা োঁেিডি স্থািন (১ম িয থায়) লী থক প্রকল্প জুাই  ২০১৮ রে 

জুন  ২০২১ 

২৫৩৩০.০০ ২০৮৪.০০ ৫২১.০০ ২১.০৮ ১৩৩৩১.৬১ ১.০১% ১২% 

২৪ বাংারদল িাঁি থবারি থর আিায় ৫টি থবতক থন্টারর 

৫টি প্রতলক্ষণ থকন্দ্র , ১টি ফযালি তিজাইি ইিতিটিউট 

এবং ২টি মারকথট  প্ররমালি থকন্দ্র স্থাপি। 

জুাই ২০১৮ রি 

জুি ২০২১ 

 

১১৭০০.০০ ২০১১.০০ ৫০২.৭৫ ২৪.০৬ ৫৩৪.৮৯ ৪.০১% ১.৮৩% 

২৫ বাংারদল িাঁি তলক্ষা  প্রতলক্ষণ ইিতিটিউট, 

িরতংদী এর আধুডনকায়ন ও  অবকাঠারমাগে 

ম্প্রারণ 

জুাই ২০১৮  

রি 

জুি ২০২১ 

৬০১৫.০০ ১৫২১.০০ ৩৮০.২৫ ৯.২০ ৬৭.০৪ ০.৬০% ১.৫০% 

২৬ োঁডেরদর আর্ থ -ামাডজক অবস্থার উন্নয়রন চডে 

মূিন রবরা ও োঁরের আধুডনকায়ন লী থক প্রকল্প  

জুাই ২০১৮  

রে  

জুন ২০২৩ 

১৫৮০০.০০ ১৮০০.০০ ৯০০.০০ ৫.৯৯ ৫.৯৯ ০.৩৩% ০.৩৩% 

২৭ সলখ াডনা নকডল িডি, জামাপুর 

 (১ম িয থায়) লী থক প্রকল্প 

মাচ থ ২০১৯ রে 

ডডরম্বর ২০২১ 

৭২২০০.০০ ১০০০০.০০ -- -- -- -- -- 
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ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর এডডডিরে 

বরাদ্দ 

চতি অর্ থ বছরর 

ডডরম্বর ২০১৯ 

পয থন্ত অবমুক্ত 

চতি অর্ থ 

বছরর ডডরম্বর 

২০১৯ 

পয থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু থর্রক 

ডডরম্বর ২০১৯  

মা িয থন্ত 

ক্রমপুডিভুে ব্যয় 

চতি অর্ থ বছররর অগ্রগতি  

আতর্ থক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২৮ বাংারদল পাটক কররপাররলি এর 

আিািীি ৩টি তম সুমকরণ, 

আধুতিকায়ি, পূণ থবাি এবং বতি থিকরণ 

লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৮  

রি 

জুি ২০২০ 

১৭৩৮৯.০২ ২৫০০.০০ ৬২৫.০০ -- ২১২.৫১ ১.২২% ৩% 

২৯ কতরম জুট তমস   থদৌিপুর জুট তমস  

তিঃ এ থফল্ট কারখািা স্থাপি এবং থকএফতি 

তমস  তিঃ এর বহুমুখী ইউতিরটর উন্নয়ি  

আধুতিকায়ি লী থক প্রকল্প 

জুাই  ২০১৮ 

রি 

তিরম্বর ২০২০ 

৩৩৬০.৯৪ ১০০০.০০ -- -- ২২৮.১০ ৬.৭৯% ১০% 

৩০ থলখ াতিা থেলাাইিজ  জুট  থটক্সটাই 

তম লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৮  

রি 

জুি ২০২০ 

৫১৮৮৫.৩৭ ৬৫০০.০০ ১৬২৫.০০ ৩০.৩১ ১০২৮.৭১ ০.৪৬% ১% 

৩১ উন্নি প্রযুতিতিভথর পাট  পাটবীজ উৎপাদি 

এবং ম্প্রারণ লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৮  

রি 

মাচ থ ২০২৩ 

৩৭৬৪৬.৭৪ ৫০০০.০০ ২৫০০.০০ ৫৫৪.৬২ ১৪৪৩.৩৮ ৬.৬৭% ২৭% 

ব থরমাট= ৪৮৮৭৬০.৯৪ ৫২৯৮৫.০০ ১৭০৮৩.৫০ ৫৩৬১.১৯ ১১০৩৩৭.৯৭ -- -- 

 


