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২০১৯-২০ অর্ থ বছররর এডডডিরে বরাদ্দকৃে প্রকল্পমূরর মভ ২০২০ মা িয থন্ত অগ্রগডে 

                                                                                                                                                                                                     (ক্ষ টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর ংশোধধত 

এডডডিরে বরাদ্দ 

চরধত অথ থ ফছশয 

মভ ২০২০ ম থন্ত 

অবমুক্ত 

চরধত অথ থ 

ফছশয  

মভ ২০২০ 

ম থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু মথশক মভ 

২০২০ মা িয থন্ত 

ক্রমপুডিভুে ব্যয় 

চরধত অথ থ ফছশযয অগ্রগধত  

আধথ থক  ফোস্তফ 

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 ১৭৮০.০০ ১৭৮০.০০ ১০৩৮.২৩ - 

 

৫৮.৩৩% - 

২ সলখ সরানা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, 

সগািাগি স্থািন (২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৩ রে 

জুন ২০২০ 

১৪৯১১.১৯ ৪৭১০.০০ ৪৭১০.০০ ১৭৯৫.৭৮ - 

 

৩৮.১৩% - 

৩ সভাা সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন (২য় ংরলাডিে) 

লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৪ রে 

জুন ২০২০ 

১০৫৬৯.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ১৪৬৮.৪২ - 

 

৪১.৯৫% - 

৪ সলখ রার সটক্সটাই ইনডিটিউট, মাদারগি, 

জামাপুর (১ম ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৫ 

রে ডডরম্বর ২০১৯ 

১০১১৬.৩৫ ১২৬৪.০০ ১২৬৪.০০ 213.91 - 

 

১৬.৯২% - 

৫ ড.এম.এ ওয়ারজদ ডময়া সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং 

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

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

১৭৪৫৮.০০ ২৪৬৬.০০ ২৪৬৬.০০ ১১৮৪.৯১ - 

 

৪৮.০৫% - 

৬ সলখ াডনা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, সমান্দ, 

জামাপুর (১ম ংরলাডিে) স্থািন লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

২৮১৯৬.৮৭ ২৭৮৬.০০ ২৭৮৬.০০ 2016.49 14525.98 

 

৭২.৩৮% - 

৭ লীদ কামরুজ্জামান সটক্সটাই ইনডিটিউট মান্দা, 

স্থািন (১ম ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৫ রে 

জুন ২০২০ 

১৫৬৭৭.৪৩ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৭৮.০৯ - 

 

৯৯.১২% - 

৮ সবগম আডমনা মনসুর সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং 

ইনডিটিউট, কাডজপুর, ডরাজগি (১ম ংরলাডিে) 

স্থািন লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৬ রে 

জুন ২০২০ 

১১৯৭৫.৪১ ১৬২০.০০ ১৬২০.০০ ১১১৬.৯১ - 

 

৬৮.৯৫% - 

৯ সুনামগি সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন  

(২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৭ 

রে জুন ২০২২ 

১২৬২৪.১৩ ৭৩৭.০০ ৭৩৭.০০ ৭১৭.৫২ - 

 

৯৭.৩৬% - 

১০ ফডরদপুর সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন  

(২য় ংরলাডিে)  লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৭ রে 

জুন ২০২১ 

১৬১৯৪.৮৫ ৩৮৯১.০০ ৩৮৯১.০০ ২০০৭.৫৩ - 

 

৫১.৫৯% - 

১১ সলখ রার সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, ডরট 

স্থািন লী থক প্রকল্প 

জানুয়াডর ২০১৭ 

রে জুন ২০২০ 

১১০৩৬.৫৬ ৪১১৩.০০ ৪১১৩.০০ ২৫০৪.৫১৯ - 

 

৬০.৮৯% - 

১২ ডরট সটক্সটাই ইন্সটিটিউট স্থািন লী থক প্রকল্প জুাই ২০১৭ রে 

জুন ২০২০ 

৯৫৬৫.৬৫ ৩৭১৯.০০ ৩৭১৯.০০ ২১১২.৫৮ - 

 

৫৬.৮১% - 

১৩ রোরভধনযোট মটক্সটোইর ইন্সটিটিউট স্থািন লী থক 

প্রকল্প 

জোনুয়োধয ২০১৮ 

শত 

ধিশম্বয ২০২০ 

১০০১৩.০৪ ২৩৬০.০০ ২৩৬০.০০ ২৩৩৭.২৬ - ৯৯.০৪% - 

১৪ সলখ াডনা সটক্সটাই ইডিডনয়াডরং করজ, ডলবচর, 

মাদারীপুর স্থািন লী থক প্রকল্প  

এডপ্র ২০১৮ রে 

ডডরম্বর ২০২০ 

১৮২৯২.৮১ ৩১৫.০০ ৩১৫.০০ ২৬৯.৫৯ - 

 

৮৫.৫৮% - 

১৫ ধফদ্যোভোন ৭টি মটক্সটোইর মবোশকনোর ইনধিটিটিউশটয  

উন্নয়ন  নতুন ৬টি মটক্সটোইর মবোশকনোর 

ইনধিটিটিউট  স্থোন- ীল থক প্রকল্প  

জোনুয়োধয ২০১৯ 

শত  

ধিশম্বয ২০২১ 

৩৫৩৯০.৩৮ ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ৯৮.২৩ ৯৮.২৩ 

 

৬৭.৭৪% - 
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ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর ংশোধধত 

এডডডিরে বরাদ্দ 

চরধত অথ থ ফছশয 

মভ ২০২০ ম থন্ত 

অবমুক্ত 

চরধত অথ থ 

ফছশয  

মভ ২০২০ 

ম থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু মথশক মভ 

২০২০ মা িয থন্ত 

ক্রমপুডিভুে ব্যয় 

চরধত অথ থ ফছশযয অগ্রগধত  

আধথ থক  ফোস্তফ 

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 

জুন ২০২০ 

 

৪৯৩.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১১.৫৬ 

 

১৮৭.৫৯ 

 

২.৬০% ৫% 

১৭ সরলম প্রযুডক্ত উন্নয়ন, ডবস্তার ও দক্ষ জনলডক্ত সৃডির 

মাধ্যরম উৎিাদনলীো বৃডি লী থক প্রকল্প 

জুাই ২০১৬ রে 

জুন ২০২১ 

৩৫৬৬.৮৩ ৫৪৪.০০ ২২০.০০ ২১৯.৮৬ ১৪১৯.৩৪ ২৬.১৭% ৫৫% 

১৮ বাংারদল সরলম ডলরল্পর ম্প্রারণ ও উন্নয়রনর জন্য 

মডিে িডরকল্পনা (২য় ংরলাডিে) লী থক প্রকল্প  

জুাই ২০১৩ রে 

জুন ২০২০ 

৪৭২৮.০০ ৭৮৫.০০ ৩৯২.৫০ ৩৬৩.০৩ ৪০৫০.৫১ ৯৬% ৯৬% 

১৯ মযভ চোল ম্প্রোযণ  উন্নয়শনয ভোধ্যশভ োফ থতয 

মজরোমূশয দোধযদ্র ধফশভোচন ীল থক প্রকল্প 

জুরোই  ২০১৭ শত 

জুন  ২০২২ 

২৫০৭.০০ ৪৯৩.০০ ১৯২.০০ ১১১.৪৬ ২৮১.৩০ ২৫.৩৩% ২৬% 

২০ সরলম চা ম্প্রাররণর মাধ্যরম বৃত্তর রংপুর সজার 

দাডরদ্র হ্রাকরণ লী থক প্রকল্প 

এডপ্র ২০১৯ রে 

জুন ২০২৩ 

২৪৪৮.০০ ১৯৯.০০ ২৫.০০ ২৪.৮৭ ২৪.৮৭ 49.74% 50% 

২১ এিোফধরশভন্ট অফ ধি যোন্ডলুভ োধব থ মন্টোয ইন 

ধিপোশযন্ট লুভ ইনশটনধব এধযয়ো (২য় ংশোধধত) 

লী থক প্রকল্প 

জুরোই ২০১৩ রে  

জুন ২০২০ 

 

৮৮৮০.০০ ৬১০২.০০ ৩০৫১.০০ ৬.২৭২ ২৭০৭.২৭৬ ০.১০% ২৫% 

২২ ফোংরোশদশয মোনোরী ঐধতয ‘ভধরন’ এর সুো 

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

লী থক প্রকল্প 

জুরোই ২০১৮ শত  

জুন ২০২১ 

১২১০.০০ ২৪৫.০০ 125.00 ১০৭.৮৬ ২৫১.৮৩ 32.54% 40% 

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

জুন  ২০২১ 

২৫৩৩০.০০ ১২২১৫.০০ ২৬৩৪.০০ ৩৮.৪০৪ ১৩৩৪৮.৮৩৪ ০.৩১% ২০% 

২৪ ফোংরোশদ তাঁত মফোশি থয আতোয় ৫টি মফধক মন্টোশয 

৫টি প্রধক্ষণ মকন্দ্র , ১টি পযোন ধিজোইন ইনধিটিউট 

এফং ২টি ভোশকথট  প্রশভোন মকন্দ্র স্থোন। 

জুরোই ২০১৮ শত 

জুন ২০২১ 

 

১১৭০০.০০ ৫৭০.০০ 502.75 ৫৬.১৮২ ৫৬৭.০১ ৯.৮৬% ৬.৮০% 

২৫ ফোংরোশদ তাঁত ধক্ষো  প্রধক্ষণ ইনধিটিউট, 

নযধংদী এর আধুডনকায়ন ও  অবকাঠারমাগে 

ম্প্রারণ 

জুরোই ২০১৮  

শত 

জুন ২০২১ 

৬০১৫.০০ ৩৯০.০০ 380.25 ১৩.৪৭৫ ৭১.৩১৬ ৩.৪৬% ২০% 

২৬ োঁডেরদর আর্ থ -ামাডজক অবস্থার উন্নয়রন চডে 

মূিন রবরা ও োঁরের আধুডনকায়ন লী থক প্রকল্প  

মাচ থ ২০১৯  

রে  

জুন ২০২৩ 

১৫৮০০.০০ ১৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩১১.৭৭ ৩১১.৭৭ ১৪.১৭% ২৫% 

২৭ সলখ াডনা নকডল িডি, জামাপুর 

 (১ম িয থায়) লী থক প্রকল্প 

মাচ থ ২০১৯ রে 

ডডরম্বর ২০২১ 

৭২২০০.০০ ১.০০ -- -- -- -- -- 
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ক্রডমক 

নং 

প্রকরল্পর নাম বাস্তবায়ন কা প্রাক্কডে ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থ 

বছররর ংশোধধত 

এডডডিরে বরাদ্দ 

চরধত অথ থ ফছশয 

মভ ২০২০ ম থন্ত 

অবমুক্ত 

চরধত অথ থ 

ফছশয  

মভ ২০২০ 

ম থন্ত ব্যয় 

প্রকল্প শুরু মথশক 

মভ ২০২০ মা 

িয থন্ত ক্রমপুডিভুে 

ব্যয় 

চরধত অথ থ ফছশযয অগ্রগধত  

আধথ থক  ফোস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২৮ ফোংরোশদ োটকর কযশোশযন এয 

আতোধীন ৩টি ধভর সুলভকযণ, 

আধুধনকোয়ন, পূণ থফোন এফং ফধধ থতকযণ 

ীল থক প্রকল্প 

জুরোই ২০১৮  

শত 

ধিশম্বয ২০২০ 

১৭৩৮৯.০০ ৬২৬.০০ ৬২৫.০০ ১৫৪.৭৫ ৩৬৭.২৬ ২.১১% ১২% 

২৯ কধযভ জুট ধভরস   মদৌরতপুয জুট ধভরস  

ধরিঃ এ মপল্ট কোযখোনো স্থোন এফং মকএপধি 

ধভরস  ধরিঃ এয ফহুমুখী ইউধনশটয উন্নয়ন  

আধুধনকোয়ন ীল থক প্রকল্প 

জুরোই  ২০১৮ 

শত 

ধিশম্বয ২০২০ 

৩৩৬০.৯৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ২৫৭.৭৮ ৪৮৫.৮৮ ১৪.৪৪% ৩৬.৭% 

৩০ মখ োধনো মেোরোইজি  জুট  মটক্সটোইর 

ধভর ীল থক প্রকল্প 

জুরোই ২০১৮  

শত 

জুন ২০২০ 

৫১৮৮৫.৩৭ ১৬৪১.০০ ১৬২৫.০০ ৭০.২৫২ ১০৬৮.৩৫ ৪.২৮% ৩.০০% 

৩১ উন্নত প্রযুধিধনবথয োট  োটফীজ উৎোদন 

এফং ম্প্রোযণ ীল থক প্রকল্প 

জুরোই ২০১৮  

শত 

ভোচ থ ২০২৩ 

৩৭৬৪৬.৭৪ ৩৩৪৫.০০ ৩৩৪৫.০০ ১১১৬.০০ ২০০৪.৭৬ ৩৩.৩৬% 

 

৭০% 

 

ব থরমাট= ৪৮৮৭৬০.৯৪ ৬৫৬৬২.০০ ৫০৭২৩.৫০ ২৪২২১.৪৯  -- -- 
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