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২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয ফপব্রুারয/২০১৯ ভা 

ম থন্ত ভারক প্রকল্প ম থাররাচনা 

বা স্বাগতভ 



2

আররাচযসূচী

১। ২৭/০২/২০১৯ ররিঃ তারযরে অনুরিত এরডর বায কাম থরফফযণী

দৃঢ়কযণ;

২। ভন্ত্রণার  দপ্তয/ংস্থারবরিক রচত্র; প্রকল্পরবরিক গত বায

রদ্ধান্ত  ফাস্তফান অগ্রগরত ম থাররাচনা;

৩। ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এরডররত অন্তর্ভ থক্ত অননুরভারদত 

প্রকল্পমূরয ফতথভান অফস্থা ম থাররাচনা;

৪। রফরফধ।



চররত (২০১৮-১৯) অথ থ ফছরযয এরডররত অন্তর্ভ থক্ত প্রকল্পমূরয অনুকূরর অথ থ ফযাদ্দ, অফমু্ক্ত, 

ব্য  অগ্রগরতয তুরনামূরক রচত্র

(রক্ষ টাকা)

          ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এরডর

অনুরভারদত প্রকল্প ংখ্যা ৩০টি

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ ৫৪৫৯৭.৫০

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত ২৯২৮৫.৭৫

২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য ১০৭০৬.৮০

 ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরয  ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অগ্রগরতয ায ১৯.৬১%

ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত জাতী অগ্রগরত
৩৯.১৩%



ভন্ত্রণার/ংস্থা রবরিক এরডরর্ভক্ত প্রকরল্পয ফযাদ্দ, ব্য  অগ্রগরত

(রক্ষ টাকা)

(ক) ফস্ত্র অরধদপ্তয (১৬টি ) ফযাদ্দ ৪৪৮২৩ ০০

অফমক্ত ২৫৮৮৪.৭৫

ব্য ১৩১৯.৬২

(ে) ফাংরারদ তাঁত ফফাড থ (৬টি) ফযাদ্দ ৪৭২০ ৫০

অফমক্ত ২১০১.০০

ব্য ৪৪৭.৪১

(গ) ফাংরারদ ফযভ উন্নন ফফাড থ (২টি) ফযাদ্দ ৫৯৯

অফমক্ত ১৯৯.৫০

ব্য ১১১.৪১

(ঘ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার (১টি) ফযাদ্দ ৩৬৪.০০

অফমক্ত ১৮২.০০

ব্য ০.০০



(রক্ষ টাকা)

(ঙ) রফএআযটিআই  (১টি) ফযাদ্দ ৪০০.০০

অফমক্ত ২০০.০০

ব্য ১৯২.৮৪

(চ) াট অরধদপ্তয  (১টি) ফযাদ্দ ১০০০.০০

অফমক্ত ৫০০.০০

ব্য ০.০০

(ছ) রফরজএভর (৩টি) ফযাদ্দ ১৫০০.০০

অফমক্ত ৫০০.০০

ব্য ০.০০



াধাযণ রদ্ধান্ত (কর প্রকরল্পয জন্য)

৭.১) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এরডররত ফযাদ্দকৃত

অথ থ তবাগ ব্য রনরিতকযরণয জন্য প্ররাজনী

ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরত

৭.১) ২০১৮-১৯ অথ থ ফছরযয এরডররত ফযাদ্দকৃত

অথ থ তবাগ ব্য রনরিতকযরণয জন্য প্ররাজনী

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ররছ।



7/2/2019 7

প্রকল্প রবরিক ম থাররাচনা



“ফাংরারদর ফযভ ররল্পয ম্প্রাযণ  উন্নরনয জন্য ভরিত রযকল্পনা

(২ ংরারধত)” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৪৭২৮.০০ লক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুলাই, 2013 হতে জুন, 20২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৯৯.৫০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৬৫.২৮ লক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৩২.৮০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৩৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৩০৮৭.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৬৫.২৯%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৭০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত অথ থ দ্রুত ব্য

কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ৯৯.৫০ রক্ষ টাকায 

ভরে ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ৬৫.২৮ রক্ষ টাকা ব্য 

ররছ।



ভরিত প্রকরল্পয অথ থারন রনরভ থত রযাজগি আইরডার ল্লীয চালীরদয লুঘয

রযদ থন কযরছন প্রকল্প রযচারক ভরাদ



ভরিত প্রকরল্পয অথ থারন রনরভ থত রযাজগি আইরডার ল্লীয চালীরদয লুঘয

রযদ থন কযরছন প্রকল্প রযচারক ভরাদ



ভরিত প্রকরল্পয আতাধীন প্রকল্প এরাকা রযদ থন কযরছন প্রকল্প রযচারক

ভরাদ



“ফযভ চাল ম্প্রাযণ  উন্নরনয ভােরভ াফ থতয ফজরামূরয দারযদ্র রফরভাচন” 

ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুলাই, 201৭ হতে জুন, 20২২

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৪০০.০০ লক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৪৬.১৩ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১১.৫৩%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ১৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৪৬.১৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৭.১৬%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ১০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত অথ থ দ্রুত ব্য

কযরত রফ।

ে) জনফর রনরাগ কাম থক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ২০০.০০ রক্ষ টাকায 

ভরে ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ৪৬.১৩ রক্ষ টাকা ব্য 

ররছ।

ে) জনফর রনরাগ কাম থক্রভ চরভান যররছ।



“ফযভ প্রযুরক্ত উন্নন, রফস্তায  দক্ষ জনরক্ত সৃরিয ভােরভ উৎাদনীরতা 

বৃরদ্ধকযণ” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ২৪৭৪.৫১ লক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুলাই, 201৬ হতে জুন, 20২1

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৪০০.০০ লক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ২০০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১৯২.৮৪ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪৮.২১%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪৭%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১০১৭.৭৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৪১.১৩%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪৯%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ৩ রকরস্তয অথ থ দ্রুত অফমক্ত কযরত রফ।

ে) প্রকরল্পয ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয

জন্য রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ

অব্যাত যােরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ৩য় কককির অর্ থ ছাতের প্রিাব ১৪/৩/২০১৯ 

োকরতে অর্ থ কবভাতে প্রপ্ররণ করা হতয়তছ।

ে) প্রকরল্পয ১ভ ংরাধনী ২৫/৩/২০১৯ তারযরে 

রযকল্পনা করভরন ফপ্রযণ কযা ররছ। 

আযরডরর অনুরভাদরনয জন্য রযকল্পনা

করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত যররছ।



“ফযভ প্রযুরক্ত উন্নন, রফস্তায  দক্ষ জনরক্ত সৃরিয ভােরভ উৎাদনীরতা 

বৃরদ্ধকযণ” প্রকল্প

উদ্ভারফত তুুঁতজাত (BSRM-1)

 জানুয়াকর/১৯ মাতসর কিত্র



১৫/০২/২০১৯ তারযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণাররয রচফ ভরাদ কর্তথক ফাংরারদ 

ফযভ গরফলণা  প্ররক্ষণ ইনরিটিউট-এয চরভান প্রকরল্পয গরফলণা কাম থক্রভ

রযদ থন



১৫/০২/২০১৯ তারযে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণাররয রচফ ভরাদ কর্তথক ফাংরারদ ফযভ 

গরফলণা  প্ররক্ষণ ইনরিটিউট-এয চরভান প্রকরল্পয গরফলণা কাম থক্রভ রযদ থন



ফাংরারদ ফযভ গরফলণা  প্ররক্ষণ ইনরিটিউট-এয চরভান প্রকরল্পয ফাস্তফান 

অগ্রগরতয  রনরে করত রচত্র ফদোরনা ররা (জানুারয/২০১৯ ভারয রচত্র)

তুুঁতজাত উদ্ভাফরন রযচাররত গরফলণা কাম থক্রভ)



উদ্ভাকবে প্ররশমকীতটর জাে



প্রকশক্ষণরে প্রকশক্ষণার্ী 



ফাংরারদ ফযভ গরফলণা  প্ররক্ষণ ইনরিটিউট-এয চরভান প্রকরল্পয ফাস্তফান 

অগ্রগরতয  রনরে করত রচত্র ফদোরনা ররা (ফপব্রুারয/২০১৯ ভারয রচত্র)

ফজাড়ারয দ্ধরতরত ফযানকৃত তুুঁতগাছ

 প্রেব্রুয়াকর/1৯ মাতসর কিত্র



প্ররশমকীতটর জাে সংরক্ষণ

প্রেব্রুয়াকর/১৯ মাতসর কিত্র



প্ররশম কিতমর প্ররােবালাই কনর্ থারতণ েতবষণারে কবজ্ঞানী 

   প্রেব্রুয়াকর/১৯ মাতসর কিত্র



“ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন অফ দ্যা এরক্সটিং ক্লথ প্রররং 

ফন্টায এযাট ভাধফরদ, নযরংদী (২ ংরারধত)” প্রকল্প।

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৪৪৭০.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৩৮১.৫০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৩৮১.৫০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৩২৬.৮১ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৮৫.৬৬%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৮৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৪১১১.২৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৯১.৯৭%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৯৫%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয ফভাদ বৃরদ্ধয জন্য রযকল্পনা

করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত যােরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) প্রকরল্পয ফভাদ জুন, ২০১৯ তারযে ম থন্ত বৃরদ্ধ

কযা ররছ।



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড 

এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা এরক্সটিং 

ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী 

(২ ংরারধত) ীল থক প্রকল্প



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (২ ংরারধত) প্রকল্প

নফরনরভ থত অরপ বফন



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (২ ংরারধত) প্রকল্প

রচফ ভরাদ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার কর্তথক রফএভআযই প্রকল্প রযদ থন



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (১ভ ংরারধত) প্রকল্প

আইএভইরড’য রচফ ভরাদ কর্তথক রফএভআযই প্রকল্প রযদ থন



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (১ভ ংরারধত) প্রকল্প

রফএভআযই প্রকরল্পয নতুন পযাক্টযী ফড



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (১ভ ংরারধত) প্রকল্প

রফএভআযই প্রকরল্পয ফজনারযটয বফন  াফ ফিন বফন



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (১ভ ংরারধত) প্রকল্প

রফএভআযই প্রকরল্পয আতা স্থারত ফিন্টায ফভরন



ব্যারররসং ভডান থাইরজন রযরনারবন এন্ড এক্সানন (রফএভআযই) অফ দ্যা 

এরক্সটিং ক্লথ প্রররং ফন্টায এযাট ভাধফদী, নযরংদী (১ভ ংরারধত) প্রকল্প

রফএভআযই প্রকরল্পয বাযরড াটায ট্যাঙ্ক



“এিাফরররভন্ট অফ রি যান্ডলুভ ারব থ ফন্টায ইন রডপারযন্ট লুভ ইনরটনরব এরযা 

(২ ংরারধত)” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৮৮৮০.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ ৩২৩৯.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১৬১৯.৫০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ২১.৯৪ লক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.৬৮%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ১%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ২৬০৪.৫৫৭ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ২৯.৩৩%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৩২%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ফভরনারযজ যফযা  স্থারনয কাজ দ্রুত

ম্পন্ন কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ফভরনারযজ যফযা  স্থারনয ফ থরল 

অগ্রগরত প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরফন।



১. ফভইন ফগট  অরপ বফন

কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

২. অরপ বফন



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

৩. পযাক্টরয ফড 



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

৪. বাযরড াটায ট্যাংক 



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

৫. রিভ  দরক্ষন ীভানা প্রাচীয, অরপ বফন 



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

6. ETP (FLUSH MIXER & FLOCCULATION TANK)



কাররারত ারব থ ফন্টায, টাঙ্গাইর।

7. ETP (AERATION TANK & SLUDGE    DRYING BED)



কুভাযোরী ারব থ ফন্টায, কুরিা।

০১। পযাক্টরয ফড



কুভাযোরী ারব থ ফন্টায, কুরিা।



কুভাযোরী ারব থ ফন্টায, কুরিা।

২. বাযরড াটায ট্যাংক 



কুভাযোরী ারব থ ফন্টায, কুরিা।

০৩। ফরায াউজ



কুভাযোরী ারব থ ফন্টায, কুরিা।

০৪। াফ-ফিন বফন



াজাদপুয ারব থ ফন্টায, রযাজগি।

০১। পযাক্টরয ফড (নতুন)



০২। ংস্কাযাধীন াজাদপুয ফন্টায

াজাদপুয ারব থ ফন্টায, রযাজগি।



াজাদপুয ারব থ ফন্টায, রযাজগি।

২. বাযরড াটায ট্যাংক 



“ফাংরারদরয ফানারী ঐরতয ভরররনয সুতা ততরযয প্রযুরক্ত  ভররন কাড় পুনরুদ্ধায

(১ভ ম থা)” প্রকল্প।

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১২১০.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৯৮.৬৬ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪৯.৩৩%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৯৮.৬৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৮.১৫%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৯%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) কভ থরযকল্পনা অনুমাী কর কাজ ম্পন্ন

করয রনধ থারযত ফভারদ প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) কভ থরযকল্পনা অনুমাী কর কাজ রনধ থারযত

ফভারদ ম্পন্নকযরণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ররছ।



রফরলজ্ঞ করভটিয বা

55



56

ফাতাঁরফায ফচাযম্যান ভরাদ কর্তথক

ভরররনয অনুরু সূক্ষ্ণ কাড় ততরযয

কাম থক্রভ রযদ থন

রফরলজ্ঞ করভটি কর্তথক ফুটি কা থা তুরায

অনুন্ধারন ফারগযাট রযদ থরন খ ুঁরজ

াা তুরা গাছ



ফাতাঁরফায ফচাযম্যান ভরাদ কর্তথক ফাংরারদ তাঁত রক্ষা  রক্ষা প্ররক্ষণ

ইনরিটিউট, নযরংদীরত ফযাণকৃত তুরা গাছ এফং ফতথভান অফস্থা

57



যাজাী রফশ্বরফদ্যারর চালাফাদকৃত তুরা গাছ

58



যাজাী রফশ্বরফদ্যারর চালাফাদকৃত তুরা গাছ
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শ্রীপুয তুরা পারভ থ চালাফাদকৃত তুরা গাছ

60



রফরলজ্ঞ করভটিয জাভ থপ্লাজভ ফন্টায, যংপুয রযদ থন

61



রফরলজ্ঞ করভটিয জাভ থপ্লাজভ ফন্টায, যংপুয রযদ থন
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ান্ডরিনাযরদয ারত ততরয সুতা

63

৮ কাউন্ট

৪০ কাউন্ট

২০ কাউন্ট



ান্ডরিনাযরদয ারত ততরয সুতা

64

৮০ কাউন্ট
১০০ কাউন্ট



• Textile (Muslin embroidered with gold, Dhaka, ca. 1855)



“ফে ারনা তাঁত রল্ল স্থান (১ভ ম থা)” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ২৫৩৩০.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ০৩/৩/১৯ োকরতে ২৫০.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত

ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) জরভ অরধগ্রণ প্ররক্রা দ্রুত ম্পন্ন করয

ফাংরারদ ফনাফারনীরক জরভ বুরঝর রদরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) জরভ অরধগ্ররণয জন্য ংরিি ফজরা

প্রাকরদয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত আরছ। জরভ

অরধগ্ররণয য ফাংরারদ ফনাফারনীরক জরভ

বুরঝর ফদা রফ।



প্রিাকবে প্রকল্প এলাকার প্রমৌজা ম্যাপ
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প্রিাকবে স্থান
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প্রিাকবে স্থান
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রফচয, ভাদাযীপুয এয প্রস্তারফত স্থান জারজযা, রযতপুয এয প্রস্তারফত স্থানদ্মা ফতু এরপ্রাচ ফযাড কাঠারফাড়ী-রযতপুয ফযাড



প্রিাকবে স্থাতনর বেথমান কিত্র

• ..
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প্রিাকবে স্থাতনর বেথমান কিত্র
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প্রিাকবে স্থাতনর বেথমান কিত্র
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প্রিাকবে স্থাতনর বেথমান কিত্র
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“ফাংরারদ তাঁত ফফারড থয আতা ৫টি ফফরক ফন্টারয ৫টি প্ররক্ষণ ফকন্দ্র, ১টি পযান

রডজাইন ইনরিটিউট এফং ২টি ভারকথট প্ররভান ফকন্দ্র স্থান” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১১৭০.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৩০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ০৩/৩/১৯ োকরতে ১৫০.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত

ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) জরভ অরধগ্রণ প্ররক্রা দ্রুত ম্পন্ন করয

রনভ থাণ  পূতথ কাজ শুরু কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) জরভ অরধগ্রণ প্ররক্রা চরভান আরছ। জরভ

অরধগ্রণ প্ররক্রা ম্পন্ন ায য রনভ থাণ  পূতথ

কাজ শুরু কযা রফ।



“ফাংরারদ তাঁত রক্ষা  প্ররক্ষণ ইনরিটিউট, নযরংদী এয আধুরনকান  অফকাঠারভাগত

ম্প্রাযণ” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৬০১৫.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০ ০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ে) অথ থ ফযারদ্দয জন্য রযকল্পনা করভরনয ারথ

ফমাগারমাগ অব্যাত যােরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণাররয ফথাক ফযাদ্দ রত

১০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা ররছ। ১ভ-

৩ রকরস্তয অথ থ ছারড়য ম্মরতয জন্য ১৪/৩/১৯ 

তারযরে অথ থ রফবারগ প্রস্তাফ ফপ্রযণ কযা ররছ।



“ফে কাভার ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রঝনাইদ (৩ ং)” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১১৯৮৬ ০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৯২৮ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১৫৮.৩৮ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১৭.০৭%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ২২%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১০১৫৪.৭২ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৮৪.৭২%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৯২%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) প্রকরল্পয অভাপ্ত কাজ দ্রুত ম্পন্ন করয

ভাচ থ/১৯ এয ভরে ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) প্রকরল্পয অভাপ্ত কাজ দ্রুত ম্পন্ন করয ভাচ থ/১৯

এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযা রফ।
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প্রমইন প্রেট



কপ্রকিপাল প্রকায়াট থার



একাতিকমক কাম প্রশাসকনক ভবন



একাতিকমক ভবন



ছাত্র প্রহাতেল



ছাত্রী প্রহাতেল



অকেসার টিিাস থ/িরকমটকর



অকেসাস থ প্রকায়াট থার ভবন



োে প্রকায়াট থার



ওয়াকথশপ ভবন-1 কাম অকিটকরয়াম



ওয়াকথশপ ভবন- 2



ববদ্যুকেক সাবতেশন



পাম্প হাউজ



িাবল ইউকনট গ্যাতরজ



সাইতকল গ্যাতরজ



কনম থাণার্ীন মসকজদ



কনম থাণার্ীন মসকজদ



কনম থাণার্ীন শহীদ কমনার



অভুন্তরীন রািা



রান্নাঘর



প্ররইন ওয়াটার হারতভকেং



কনম থাণার্ীন বাউন্ডাকর ওয়াল



কনম থাণার্ীন বাউন্ডাকর ওয়াল



মাটি ভরাট কাজ



“৪টি ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান (৩ ংরারধত)” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য :  ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১০৭৫০ ০০ রক্ষ টাকা  

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৮০৬২ ৫০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১৮৩২.৪৫ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১৭.০৫%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ২০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১৯৫৩০.৩৪ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৬২.৭৪%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৬৪%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্ররয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযরত

রফ। 

ে) নারটায  খরনা প্ররতিারনয ফড রনভ থারণয

কাজ এরপ্রর/১৯ এয ভরে ম্পন্ন কযরত রফ।

গ) জুন/১৯ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ঘ) প্রকরল্পয রনভ থাণ  পূতথ কাজ ত্বযারিত কযায

জন্য প্রধান প্ররকৌরীরক ত্র রদরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) রনধ থারযত ভর মন্ত্রারত/ফভরনাযীজ যফযা

কযায ব্যফস্থা করয প্রকল্প এরাকা স্থান রনরিত

কযা রফ।

ে) নারটায  খরনা প্ররতিারনয ফড রনভ থারণয

ফ থরল অগ্রগরত গণপূতথ রফবারগয প্ররতরনরধ 

বারক অফরত কযরত ারযন।

গ) জুন/১৯ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযা রফ।

ঘ) প্রকরল্পয রনভ থাণ  পূতথ কাজ ত্বযারিত কযায

জন্য ১৩/৩/২০১৯ তারযরে প্রধান প্ররকৌরীরক ত্র

ফদা ররছ।
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যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট



যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ভররা ফারির



যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং ফড



যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

জুট ফড



যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন ফড



যংপুয ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইরবং-রনটিং ফড



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ভররা ফারির



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন রিরনং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



নারটায ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইরবং-রনটিং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

জুট ফড



নারটায  ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ফাউন্ডাযী ার



চট্টগ্রাভ ফটক্সটাইর ইসটিটিউট



চট্টগ্রাভ ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্রী ফারির



চট্টগ্রাভ ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্র ফারির



চট্টগ্রাভ ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং ফড



চট্টগ্রাভরটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন রিরনং ফড



চট্টগ্রাভ ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইরবং-রনটিং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

একারডরভক বফন



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্র ফারির

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ছাত্রী ফারির

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

জুট ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

উইরবং-রনটিং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

ডাইং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



খরনা ফটক্সটাইর ইসটিটিউট

কটন রিরনং ফড

জানুারয/১৯ ফপব্রুারয/১৯



১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১৪৯১১.১৯ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই ২০১৩ ফথরক জুন ২০১৯

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ ৪০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৫২৩.৫১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১৩.০৯%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৭২২৭.১৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৪৮.৪৭%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৭৩%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।

“ফে ফযানা ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান (ফগাারগি) 

(২ ংরারধত)” ীল থক প্রকল্প



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) মন্ত্রারত যফযা এফং অভাপ্ত রনভ থাণ  পূতথ

কাজ দ্রুত ম্পন্ন করয জুন/১৯ এয ভরে প্রকল্প

ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) প্রকরল্পয মূরধনী মন্ত্রারত ংগ্ররয জন্য ৩টি

গ্রুর রফবক্ত করয ২টি গ্রুরয কাম থারদ প্রদান কযা

ররছ। ফাকী গ্রুরয কাম থারদ প্রদান কযা ম্ভফ

রন। ফতথভারন ংরারধত রডরররত প্রকরল্পয

ফভাদ ৩০ফ জুন, ২০১৯ ম থন্ত যররছ। নতুন করয

অরধগ্রণকৃত ৩.০০ একয জরভরত স্থারত স্থানা

মূরয কাজ জুন/১৯ এয ভরে ফল কযা ম্ভফ

রফ না রফধা গত ২০/০১/২০১৯ তারযরে ব্য বৃরদ্ধ

ব্যরতরযরক প্রকরল্পয ফভাদ এক ফছয বৃরদ্ধয প্রস্তাফ

ফস্ত্র অরধদপ্তরয দারের কযা ররছ।
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“ডিঃ এভ. এ. ারজদ রভা ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, ীযগি, যংপুয স্থান

(১ভ ংরারধত)” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১৭৪৫৮.০০ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২১৪৫ ০০ রক্ষ টকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১০৭২.৫০ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১০৪২.৫২ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪৮.৬০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৮৮৫৪.৬৩ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৫০.৭২%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৭৫%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) দ্রুত মন্ত্রারত ংগ্র এফং অভাপ্ত রনভ থাণ 

পূতথ কাজ ম্পন্ন করয জুন, ২০১৯ এয ভরে

প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) দ্রুত মন্ত্রারত ংগ্র এফং অভাপ্ত রনভ থাণ 

পূতথ কাজ ম্পন্ন করয জুন, ২০১৯ এয ভরে প্রকল্প

ভাপ্ত কযায রফলর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



“ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট, ফগৌযনদী স্থান

(১ভ ংরারধত)” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৯৩৭৭.৪৫ লক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০১৩ ফথরক জুন, ২০১৯

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৫৩০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ২৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১০৭৪.৮৪ লক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ২০.২৮%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ২৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৩৭৮৪.৬২ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৪০.৩৬%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪২.০৭%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ছাত্রাফা  ছাত্রীরনফা রনভ থাণ কাজ দ্রুত

ম্পন্ন কযরত রফ। 

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ছাত্রাফারয ফদাররয গাথ ুঁরনয কাজ চরভান।

ছাত্রীরনফারয রনভ থাণ কাজ শুরু রন।



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প

ফগৌযনদী, ফরযার

নাভ পরক



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

একারডরভক বফন

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

রিরনং বফন (জুট  কটন)

FebruaryJanuary



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প,ফগৌযনদী, ফরযার

উইরবং  ডাইং ফড

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

ছাত্র ফারির

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

ছাত্রী ফারির

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

াকথ কাভ রাইরেরয

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

িাপ ফকাাট থায

January February



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

াফরিন বফন



ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প, ফগৌযনদী, ফরযার

ফাউন্ডারয ার



“ফবারা ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান (১ভ ংরারধত)” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১০৫৬৯.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০১৪ রত জুন,২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২০০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১০১৩.৭৫ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৫০৯.৫১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ২৫.৪৭%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৩০.৬১%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ২৯৩৬.৬৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ২৭.৭৮%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫০.৪৬%

১০। ভস্যা মরদ থারক : ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন করয

জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন করয

জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প ম্পন্ন কযা রফ। 



একারডরভক বফন

ফপব্রুারয ২০১৯ ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 165



ছাত্র ফারির

ফপব্রুারয ২০১৯
ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 166



ছাত্রী ফারির

ফপব্রুারয ২০১৯ ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 167



ডযরভটরয বফন

ফপব্রুারয ২০১৯ ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 168



কটন রিনীং ফড

ফপব্রুারয ২০১৯ ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 169



উইরবং ফড

ফপব্রুারয ২০১৯ ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 170



অরপা থ ফকাাট থায

ফপব্রুারয ২০১৯

7/2/2019 171

ভাচ থ২০১৯



িাপ ফকাাট থায

ফপব্রুারয ২০১৯

7/2/2019 172

ভাচ থ২০১৯



াফরিন বফন

ভাচ থ২০১৯

7/2/2019 173

ফপব্রুারয ২০১৯



ফভইন ফগট

7/2/2019 174



“ফে যারর ফটক্সটাইর ইনরিটিউট, ভাদাযগি, জাভারপুয (১ভ ংরারধত) স্থান” 

প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১০১১৬.৩৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জানুারয, ২০১৫ রত রডরম্বয, ২০১৯

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৬৪৯.০১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ২৫.৯৬%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪৩%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৩৪১৪.৫৪৪ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৩৩.৭৫%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪৫%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন করয

রডরম্বয/১৯ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ ম্পন্ন করয

রডরম্বয/১৯ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযা রফ।



কভকি প্রির নাম েলক।



একাতিকমক ভবতনর কনম থাণার্ীন কাজ

জানুয়াকর/2019                     প্রেব্রুয়াকর/2019



োে িরকমটরীর কনম থাণার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                         প্রেব্রুয়াকর/2019



ছাত্র প্রহাতেতলর কনম থাণার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                 প্রেব্রুয়াকর/2019



ছাত্রী প্রহাতেতলর কনম থাণার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                প্রেব্রুয়াকর/2019



োে প্রকায়থাটাতরর কনম থানার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                           প্রেব্রুয়াকর/2019



কপ্রকিপাল প্রকায়থাটাতরর কনম থানার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                           প্রেব্রুয়াকর/2019



কটন ও কিকনং প্রশি এর কনম থানার্ীন ভবন

জানুয়াকর/2019                 প্রেব্রুয়াকর/2019



িাইং প্রশি কনম থার্ীন কাজ



“ীদ কাভরুজ্জাভান ফটক্সটাইর ইনরিটিউট, ভান্দা(১ভ ংরারধত)” স্থান প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১৫৬৭৭.৪৩ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১২৪৮.৬১ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪৯.৯৪%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৪৮৮৮.২৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৩১.১৮%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৬০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্র কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ

কাজ দ্রুত ম্পন্ন করয জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প

ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্র কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ

ম্পন্ন করয জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযা 

রফ।



ীদ কাভরুজ্জাভান ফটক্সটাইর ইনরিটিউট, ভান্দা স্থান ীল থক প্রকল্প

প্রকরল্পয নাভ পরক



ফফগভ আরভনা ভনসুয ফটক্সটাইর ইরিরনারযং ইনরিটিউট, কারজপুয, রযাজগি, স্থান

প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৮৭৪৬.৩২ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৬৯২.৩৪ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ২৭.৬৯%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৩২৭৬.৩২ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৩৭.৪৬%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫৫%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্র কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ

কাজ দ্রুত ম্পন্ন করয রনধ থারযত ফভারদ প্রকল্প

ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্র কর প্রকায রনভ থাণ  পূতথ কাজ

ম্পন্ন করয রনধ থারযত ফভারদ প্রকল্প ভাপ্ত ক যা 

রফ।
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JANUARY 
2019

FEBRUARY 2019



ফে ারনা ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, ফভরান্দ, জাভারপুয স্থান

(১ভ ংরারধত) প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ২৮১৯৬.৮৭ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ ২৫০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১৮২০.৭৫ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১০১৩.৬২ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪০.৫৪%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৬০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১১১০২.১৪ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৩৯.৩৭%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৪৭%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্ররয কাম থক্রভ গ্রণ কযরত রফ।

ে) জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) মন্ত্রারত ক্ররয কাম থক্রভ গ্রণ কযায রফলর

প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত ারযন।

ে) জুন/২০ এয ভরে প্রকল্প ভাপ্ত কযা রফ।



“সুনাভগি ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান (১ভ ংরারধত)” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১০৩৪৬.৮৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জানুারয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১৯০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৯৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৪৩.৮৭ রক্ষ টাকা।

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ২.৩১%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১৩১৪.৮৫ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ১২.৭১%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ১৩%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য

রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত

যােরত রফ।

ে) রনভ থাণ  পূতথ কারজয গরত বৃরদ্ধ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

(ক) ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য 

রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত 

আরছ।

(ে) রনভ থাণ  পূতথ কারজয অগ্রগরত প্রকল্প রযচারক 

এফং গণপূতথ রফবারগয প্ররতরনরধ বারক অফরত 

কযরত ারযন।



০৭/১০/২০১৮ োকরতে প্রকতল্পর কভকি প্রির স্থাপন করা হয়।



“পরযদপুয ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান(১ভ ং)” প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১০১৫৬.০৫ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৯৭০.৬৫ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৪৮.৫৩%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ১৯৮৭.৮৮ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ১৯.৫৭%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ২০.২৫%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য

রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত

যােরত রফ।

ে) রনভ থাণ  পূতথ কারজয গরত বৃরদ্ধ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

(ক) ংরারধত রডরর অনুরভাদরনয জন্য  

রযকল্পনা করভরন ফমাগারমাগ অব্যাত যররছ।

(ে) রনভ থাণ  পূতথ কারজয অগ্রগরত প্রকল্প রযচারক 

বারক অফরত কযরত ারযন।



গত ১/১১/২০১৮ তারযরে ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফে ানা গনবফন ফথরক রবরড কনপরযরসয

ভােরভ পরযদপুয ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প এয রবরি প্রস্তয স্থান করযন।



গত 1/11/2018 তারযরে ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফে ানা গনবফন ফথরক রবরড কনপারযরসয

ভােরভ পরযদপুয ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প এয রবরি প্রস্তয স্থান করযন।

রবরত প্রস্তয স্থরনয েন্ড রচত্র



মাটি ভরাটের কিছু খন্ড কিত্র : 



ভাটি বযারটয রকছু েন্ড রচত্র : 



প্রকরল্পয কারজয ফতথভান অগ্রগরতয েন্ড রচত্র



প্রকরল্পয কারজয ফতথভান অগ্রগরতয েন্ড রচত্র



প্রকরল্পয কারজয ফতথভান অগ্রগরতয েন্ড রচত্র



প্রকরল্পয কারজয ফতথভান অগ্রগরতয েন্ড রচত্র



প্রকরল্পয কারজয ফতথভান অগ্রগরতয েন্ড রচত্র



ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রররট স্থান প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১১০৩৫.৬৫ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জানুারয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২০০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১৪৭৯ ২৫ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ২২.৯৮ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১.১৫%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ৫%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৫৩০.৯৯ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৪.৮১%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৬%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

১) ফাংরারদ ফনাফারনীরক জরভ বুরঝর রদরত

রফ এফং রনভ থাণ  পূ থত কাজ দ্রুত শুরু কযরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) জরভ অরধগ্ররণয ররক্ষ চুড়ান্ত প্রাক্কররত মূল্য

ফাফদ ১৭,০০,৮৬,২২৫/- টাকা ফজরা প্রাক,

রররট ফযাফরয রযরাধ কযা ররছ। ৮ ধাযা

ফনাটি জারয ররছ । রনভ থাণ  পূতথ কাজ দ্রুত শুরু

কযা রফ।





ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান প্রকল্প

রবরিপ্রস্তয পরক স্থান



ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প এরাকা রযদ থন



ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প কাম থক্রভ রযদ থন



ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প কাম থক্রভ রযদ থন



ফে যারর ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প কাম থক্রভ রযদ থন



“রররট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট” স্থান প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ টাকা

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

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ২০০০ ০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ১০০০ ০০ লক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ১০.৮৪ রক্ষ টাকা 

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০ ৫৪

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ২%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৪৭৫.২৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৫%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ৬%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

১) ফাংরারদ ফনাফারনীরক জরভ বুরঝর রদরত

রফ এফং রনভ থাণ  পূ থত কাজ দ্রুত শুরু কযরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) জরভ অরধগ্ররণয ররক্ষ চুড়ান্ত প্রাক্কররত মূল্য

ফাফদ ১৭,০০,৮৬,২২৫/- টাকা ফজরা প্রাক,

রররট ফযাফরয রযরাধ কযা ররছ। ৮ ধাযা

ফনাটি জারয ররছ । রনভ থাণ  পূতথ কাজ ীঘ্রই 

শুরু কযা রফ।





রররট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প

প্রকল্প রযচারক কর্তথক প্রকল্প এরাকা রযদ থন



রররট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প এরাকা রযদ থন



রররট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প

ভারযচারক, আইএভইরড কর্তথক প্রকল্প কাম থক্রভ রযদ থন



“রারভরনযাট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট” স্থান প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১০০১৩.০৪ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জানুারয, ২০১৮ রত রডরম্বয, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১৮০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৯০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ২২০.১৭ লক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ১২.২৩%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ১%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ২২০.১৭ লক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ২.১৯%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ১%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) রনভ থাণ  পূতথ কাজ দ্রুত শুরু কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) রনভ থাণ  পূতথকারজয রফলর প্রকল্প রযচারক

বারক অফরত কযরত ারযন।



রারভরনযাট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প



রারভরনযাট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প



রারভরনযাট ফটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান প্রকল্প



“ফে ারনা ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রফচয, ভাদাযীপুয স্থান” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১৮২৯২.৮১ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : এরপ্রর, ২০১৮ রত রডরম্বয, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১১৯১.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ভাচ থ/১৯ ভার ৫৯৫.৫০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত

ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) জরভ অরধগ্রণ প্ররক্রা দ্রুত ম্পন্ন করয

ফাংরারদ ফনাফারনীরক জরভ বুরঝর রদরত

রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) জরভ অরধগ্ররণয ফ থরল অগ্রগরত প্রকল্প

রযচারক বারক অফরত কযরত ারযন।



ফে ারনা ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রকল্প

ভািায প্লযান



ফে ারন ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রকল্প

রস্থযরচত্র



ফে ারন ফটক্সটাইর ইরিরনারযং কররজ, রফচয, ভাদাযীপুয স্থান প্রকল্প

রবরি প্রস্তয



“A Study on the Development of Textile Education Sector in 

Bangladesh Targeting the Fulfillment of Local HR Demand” 

ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৪৯৩.০০ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : অরক্টাফয, ২০১৮ রত রডরম্বয, ২০১৯

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৩৬৪.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ভাচ থ/১৯ ভার ১৮২.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) দ্রুত অথ থ অফমক্ত করয প্রকল্প ফাস্তফান কাজ

শুরু কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তয অথ থ ফাফদ ১৮২.০০ রক্ষ টাকা

ভাচ থ/১৯ ভার অফমক্ত কযা ররছ।



“উন্নত প্রযুরক্ত রনবথয াট  াটফীজ উৎাদন  ম্প্রাযণ” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৩৭৬৪৬.৭৪ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত ভাচ থ, ২০২৩

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ১০০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ৫০০.০০ রক্ষ টাকা

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ৮৮.৪৬ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ৮.৮৪%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ১০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ৮৮.৪৬ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ৮.৮৪%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ১০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত

কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ৫০০.০০ রক্ষ

টাকা দ্রুত ব্য কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ছাড়কৃত ৫০০.০০ রক্ষ টাকাযয ভরে 

ফপব্রুারয/২০১৯ ম থন্ত ৮৮.৪৬ রক্ষ টাকা ব্য

ররছ।



“ফাংরারদ াটকর কযরারযরনয ৩টি রভর সুলভকযণ, আধুরনকান, 

পূনফ থান এফং ফরধ থতকযণ” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ১৭৩৮৯.০২ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০৮ রত জুন, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ভাচ থ/১৯ ভার ২৫০.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত

ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ২৫০.০০ রক্ষ

টাকা দ্রুত ব্য কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ছাড়কৃত অথ থ ব্যরয জন্য প্ররাজনী দরক্ষ 

গ্রণ কযা ররছ।



ইউএভর জুট রভর রর:



ইউএভর জুট রভর রর:



ইউএভর জুট রভর রর:



ফজরজআই রর:



গারফ্রা ারফফ রর:



গারফ্রা ারফফ রর:



গারফ্রা ারফফ রর:



গারফ্রা ারফফ রর:



“ফে ারনা ফিারাইজড জুট ফটক্সটাইর রভর” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৫১৮৮৫.৩৭ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ভাচ থ/১৯ ভার ২৫০.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ২৫০.০০ রক্ষ

টাকা দ্রুত ব্য কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ছাড়কৃত অথ থ ব্যরয জন্য প্ররাজনী দরক্ষ 

গ্রণ কযা ররছ।



“ফে ারনা ফিারাইজড জুট ফটক্সটাইর রভর” ীল থক প্রকল্প

প্রকরল্পয ভাটিয প্রাচীয ততরযয কাম থক্রভ



“ফে ারনা ফিারাইজড জুট ফটক্সটাইর রভর” ীল থক প্রকল্প

প্রকরল্পয ভাটিয প্রাচীয ততরযয কাম থক্রভ-২



“ফে ারনা ফিারাইজড জুট ফটক্সটাইর রভর” ীল থক প্রকল্প

ভাটিয প্রাচীয



“করযভ জুট রভর  ফদৌরতপুয জুট রভর ররিঃ এ ফপল্ট কাযোনা স্থান এফং

ফকএপরড রভর ররিঃ এয ফহুমূেী ইউরনরটয উন্নন  আধুরনকান” ীল থক প্রকল্প

১। ফভাট প্রাক্কররত ব্য : ৩৩৬০.৯৪ রক্ষ টাকা

২। ফাস্তফান ফভাদ : জুরাই, ২০১৮ রত রডরম্বয, ২০২০

৩। চররত অথ থ ফছরযয এরডর ফযাদ্দ : ৫০০.০০ রক্ষ টাকা

৪। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত অফমক্ত : ভাচ থ/১৯ ভার ২৫০.০০ রক্ষ টাকা ছাড় কযা ররছ।

৫। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৬। ক) চররত অথ থ ফছরযয আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

ে) চররত অথ থ ফছরযয ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

৭। ফপব্রুারয/১৯ ম থন্ত ক্রভপুরির্ভত ব্য : ০.০০ রক্ষ টাকা

৮। ক্রভপুরির্ভত আরথ থক অগ্রগরত : ০.০০%

৯। ক্রভপুরির্ভত ফাস্তফ অগ্রগরত : ০.০০%

১০। ভস্যা মরদ থারক ফকান ভস্যা থাকরর প্রকল্প রযচারক বারক

অফরত কযরত ারযন।



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ১ভ  ২ রকরস্তরত ছাড়কৃত ২৫০.০০ রক্ষ

টাকা দ্রুত ব্য কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ছাড়কৃত অথ থ ব্যরয জন্য প্ররাজনী দরক্ষ 

গ্রণ কযা ররছ।



“করযভ জুট রভর  ফদৌরতপুয জুট রভর ররিঃ এ ফপল্ট কাযোনা স্থান এফং

ফকএপরড রভর ররিঃ এয ফহুমূেী ইউরনরটয উন্নন  আধুরনকান” ীল থক প্রকল্প









প্রকরল্পয জন্য রনধ থারযত স্থান



Karim jute mill Proposed Area



Daulatpur jute Mill Area



ফিরন লুভ



ফিরন লুভ



ফকনার াযরকং ফভরন



রজগায ফভরন



ফরাই ফভরন



গত বায রদ্ধান্তিঃ

৮.১) আগাভী ০৭ রদরনয ভরে ফরযার ফটক্সটাইর

ইনরিটিরউটরক ীদ আফদুয যফ ফযরনাফাত

ফটক্সটাইর ইরিরনারযং করররজ উন্নীতকযণ 

ীল থক প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতরফদন ভন্ত্রণারর ফপ্রযণ

কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

৮.১) প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতরফদন (ররআয) ভন্ত্রণারর

ফপ্রযণ কযা রন। ররআয ফপ্রযণ না কযায কাযণ

প্রকল্প রযচারক বারক অফরত কযরত ারযন।

রফরফধ



গত বায রদ্ধান্তিঃ

ক) ফম কর প্রকরল্পয রডরর রযকল্পনা করভরন

ফপ্রযণ কযা ররছ ঐ কর প্রকল্প অনুরভাদরনয

জন্য রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ

অব্যাত যােরত রফ।

ে) ফম কর প্রকরল্পয রডরর ংস্থা প্ররক্রাধীন

যররছ ঐ কর প্রকরল্পয রডরর দ্রুত ভন্ত্রণারর

ফপ্রযণ কযরত রফ।

ফাস্তফান অগ্রগরতিঃ

ক) ফম কর প্রকরল্পয রডরর রযকল্পনা করভরন

ফপ্রযণ কযা ররছ ঐ কর প্রকল্প অনুরভাদরনয জন্য

রযকল্পনা করভরনয ারথ ফমাগারমাগ অব্যাত

যররছ।

ে) ফম কর প্রকরল্পয রডরর ংস্থা প্ররক্রাধীন

যররছ ঐ কর প্রকরল্পয রডরর ভন্ত্রণারর ফপ্রযণ

কযা রে।

অননুরভারদত নতুন প্রকল্প অনুরভাদন প্ররক্রাকযণ।
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ধন্যফাদ


