
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণায় 

পররকল্পনা-১ লাখা 
 

সাংস্থার নামঃ বস্ত্র অরিেপ্তর 
 

প্রকল্প/কায যক্রদমর সাংখ্যা- ১৪ টি  

 

প্রকল্পরভরিক সাংরিপ্ত ব্রীফ 

 

১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ শখ াসনা শেক্সোইর ইসিসনয়াসযিং কল্পরজ, সফচয, 

ভাদাযীপুয স্থান’’ 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা 

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অসধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  

ফাস্তফায়নকার 

: ১৮২৯২.৮১ রক্ষ োকা 

এসপ্রর-২০১৮ ল্পত সিল্পম্বয-২০২০  

৪ প্রকে এরাকা : সফচয, ভাদাযীপুয। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত সল্পেয জন্য সনফ বাী ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাসিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি কযা। 

ল্পফ বাসয দাসযদ্র সফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-

াভাসজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

 প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

৭ চরসত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

  ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

 ১৫৫৫.০০ রক্ষ োকা 

- 

 

- 

- 

 

 

 



 

 

১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘শখ কাভার শেক্সোইর ইসিসনয়াসযিং কল্পরজ, সঝনাইদ স্থান’’  

(৩য় িংল্পাসধত) 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা 

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অসধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  

ফাস্তফায়নকার 

: ১১৯৮৬.০০ রক্ষ টাকা 

জুরাই-২০১১ ল্পত শল্পেম্বয-২০১৮ (৩য় িংল্পাসধত) 

৪ প্রকে এরাকা :  সঝনাইদ দয, সঝনাইদ। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত সল্পেয জন্য সনফ বাী ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাসিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি কযা। 

ল্পফ বাসয দাসযদ্র সফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাসজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

৭ চরসত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

  ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ৯২৮.০০ রক্ষ োকা 

৬০.৩২ রক্ষ োকা 

 

৬.৫৫% 

৫.০০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুসিত ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০০৫৬.৬৬ রক্ষ  োকা 

 

৮৩.৯০% 

৯০.০০% 

 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ সল্পরে শেক্সোইর ইন্সটিটিউে স্থান’’  

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা 

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থ : ফস্ত্র অসধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  

ফাস্তফায়নকার 

 ৯৫৬৫.৬৫ রক্ষ োকা 

জুরাই-২০১৭ ল্পত জুন-২০২০  

৪ প্রকে এরাকা : দসক্ষণ সুযভা, সল্পরে। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত সল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাসিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি কযা। 

ল্পফ বাসয দাসযদ্র সফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাসজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

৭ চরসত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

  ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ২০০০.০০ রক্ষ োকা 

৩.৩৮ রক্ষ োকা 

 

০.১৭% 

২.০০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুসিত ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ৪৬৭.৮০ রক্ষ োকা 

 

৪.৮৯% 

৬.০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘শখ যাল্পর শটক্সটাইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কল্পরজ, ঞ্জল্পরট স্থান’’ 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা 

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 

: ১১০৩৬.৫৬ রক্ষ টাকা 

জানুয়াযী-২০১৭ ল্পত জুন-২০২০  

৪ প্রকে এরাকা : দঞ্জক্ষণ সুযভা, ঞ্জল্পরট। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ঞ্জনফ বাী ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাঞ্জজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

 

: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ২০০০.০০ রক্ষ টাকা 

৭.৫২ রক্ষ টাকা 

 
০.৩৮% 

২.০০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ৫১৫.৫৩ রক্ষ টাকা 

 
৪.৬৭% 

৭.০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ফররেপুর শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট’’ (১ভ িংল্পাঞ্জধত) 

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ১০১৫৬.০৫ রক্ষ টাকা 

জুরাই-২০১৭ ল্পত জুন-২০২০ (১ভ িংল্পাঞ্জধত) 

৪ প্রকে এরাকা :  পঞ্জযদপুয, পঞ্জযদপুয দয। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাঞ্জজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ২০০০.০০ রক্ষ টাকা 

২.৭১ রক্ষ টাকা 

 
০.১৩% 

০.০০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০১৯.৮৪ রক্ষ টাকা 

 
১০.০৬% 

১০.১৪% 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ীদ কাভরুজ্জাভান শেক্সোইর ইন্সটিটিউে স্থান’’ প্রকে 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অসধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়   

ফাস্তফায়নকার 

: ৭৪৬২.৪৯ রক্ষ োকা 

জুরাই-২০১৫ ল্পত জুন-২০১৯  

৪ প্রকে এরাকা : ভান্দা, নগাঁ। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত সল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাসিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি কযা। 

ল্পফ বাসয দাসযদ্র সফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাসজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

 প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

৭ চরসত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

  ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

 ২৫০০.০০ রক্ষ োকা 

৭.১৭ রক্ষ োকা 

 

০.২৯% 

১.০০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুসিত ব্যয় 

 

ক) আসথ বক   

খ) ফাস্তফ 

 ৩৬৪৬.৮২ রক্ষ োকা 

 

৪৮.৮৬% 

৫২.০০% 

 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘শবারা শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান’’ প্রকে (1ম িংল্পাঞ্জধত) 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ৭২৯২.০০ রক্ষ টাকা 

জুরাই-২০১৪ ল্পত জুন-২০১৮  

৪ প্রকে এরাকা : চযপযান, শবারা। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : 

: 

ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাঞ্জজক 

অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ২০০০.০০ রক্ষ টাকা 

৪৯৬.৪১ রক্ষ টাকা 

 
২৪.৮২% 

৪৪.৬৮% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ২৯২৩.৮৬ রক্ষ টাকা 

 
৪০.১০% 

৪৯.৪০% 

 

 

 

 

 

 



১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ ৪টি শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান’’ (৩য় িংল্পাঞ্জধত)  

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা 

নল্পবম্বয-২০১০ ল্পত জুন-২০১৯ (৩য় িংল্পাঞ্জধত) 

৪ প্রকে এরাকা :  চট্টগ্রাভ। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব 

াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০৭৫০.০০ রক্ষ টাকা 

৫.৪৬ রক্ষ টাকা 

 
০.০৫% 

০.০৫% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১৭৭০৩.৩৫ রক্ষ টাকা 

 
৫৬.৮৭% 

৫৮.০০% 

 



 
১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ ৪টি শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান’’ (৩য় িংল্পাঞ্জধত)  

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা 

নল্পবম্বয-২০১০ ল্পত জুন-২০১৯ (৩য় িংল্পাঞ্জধত) 

৪ প্রকে এরাকা :  খুরনা। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব 

াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০৭৫০.০০ রক্ষ টাকা 

৫.৪৬ রক্ষ টাকা 

 
০.০৫% 

০.০৫% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১৭৭০৩.৩৫ রক্ষ টাকা 

 
৫৬.৮৭% 

৫৮.০০% 

 



 
১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ ৪টি শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান’’ (৩য় িংল্পাঞ্জধত)  

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা 

নল্পবম্বয-২০১০ ল্পত জুন-২০১৯ (৩য় িংল্পাঞ্জধত) 

৪ প্রকে এরাকা : নাল্পটায। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব 

াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০৭৫০.০০ রক্ষ টাকা 

৫.৪৬ রক্ষ টাকা 

 
০.০৫% 

০.০৫% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১৭৭০৩.৩৫ রক্ষ টাকা 

 
৫৬.৮৭% 

৫৮.০০% 



 
১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ ৪টি শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট স্থান’’ (৩য় িংল্পাঞ্জধত)  

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ৩১১২৮.০০ রক্ষ টাকা 

নল্পবম্বয-২০১০ ল্পত জুন-২০১৯ (৩য় িংল্পাঞ্জধত) 

৪ প্রকে এরাকা : যিংপুয 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব 

াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে 

ও  ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১০৭৫০.০০ রক্ষ টাকা 

৫.৪৬ রক্ষ টাকা 

 
০.০৫% 

০.০৫% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

: ১৭৭০৩.৩৫ রক্ষ টাকা 

 
৫৬.৮৭% 

৫৮.০০% 
 



 

 

 

১। প্রকল্পেয নাভঃ  ‘‘ডঃ এভ.এ. ওয়াল্পজদ ঞ্জভয়া শটক্সটাইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কল্পরজ, 

ীযগি, যিংপুয স্থান প্রকে’’  (১ভ িংল্পাঞ্জধত) 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাঃ 

 ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়ঃ  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাঃ  ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও ফাস্তফায়ন 

কারঃ 
 শভাট – 10748.24 রক্ষ টাকা  

জুাই-2015 হদত জুন-2019 পয যন্ত 
৪ প্রকে এরাকাঃ  পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্যঃ  (1) ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ঞ্জনফ বাী ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

   (2) শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

   (3) ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয প্রবাফঃ  প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে ও  ব্যয় 
 
ক) আঞ্জথ বক   
খ) ফাস্তফ 

 2145.00 রক্ষ টাকা 
2.87 রক্ষ টাকা 
০.১৩% 
০.0% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 
ক) আঞ্জথ বক   
খ) ফাস্তফ 

 7812.11 রক্ষ টাকা 
44.74% 
73.96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

১। প্রকল্পেয নাভঃ  ‘‘ামরনরহাট শটক্সটাইর ইন্সটিটিউট’’ (১ভ িংল্পাঞ্জধত) 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাঃ 

 ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়ঃ  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাঃ  ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও ফাস্তফায়ন 

কারঃ 
 শভাট – 10013.04 রক্ষ টাকা 

জানুয়াঞ্জয-২০১8 ল্পত ঞ্জডল্পম্বয-২০২০  
৪ প্রকে এরাকাঃ   তফযাঞ্জত, কাঞ্জরগি, রারভঞ্জনযাট। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্যঃ  (1) ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

   (2) শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

   (3) ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব-াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয প্রবাফঃ  প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ চরঞ্জত অথ ব ফছল্পযয ফযাে ও  ব্যয় 
 
ক) আঞ্জথ বক   
খ) ফাস্তফ 

 1800.00 রক্ষ টাকা 
0 রক্ষ টাকা 
 
০% 
০% 

৮ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 
ক) আঞ্জথ বক   
খ) ফাস্তফ 

 0 

0% 

0% 
 

 

 



 

১ প্রকল্পেয নাভ : ‘‘ফঙ্গফন্ধু শটক্সটাইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কল্পরজ, কাঞ্জরাতী, টাঙ্গাইর স্থান’’ 

(ঞ্জফল্পল িংল্পাঞ্জধত) 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাঃ : ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়নকার 
: ১১৩৭৩.৫৮ রক্ষ টাকা 

জুরাই-২০০৬ ল্পত জুন-২০১৪  

৪ প্রকে এরাকা : কাঞ্জরাতী, টাঙ্গাইর। 

৫ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : ফস্ত্র খাত ঞ্জল্পেয জন্য ঞ্জনফ বাী ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততযী। 

শফকায যুফল্পগাঞ্জিয জন্য কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি কযা। 

ল্পফ বাঞ্জয দাঞ্জযদ্র ঞ্জফল্পভাচল্পন ায়তা কযা এফিং শদল্পয আথ ব 

াভাঞ্জজক অফস্থায উন্নয়ন। 

৬ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
 প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আত্মকভ বিংস্থাল্পনয ব্যাক সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ। 

৭ প্রকল্পেয ক্রভপুঞ্জিত ব্যয় 

 
ক) আঞ্জথ বক   

খ) ফাস্তফ 

 ১১০৫৪.১০৮ রক্ষ টাকা 

 
৯৭.১৯% 

১০০% 

 

 

 

 

 



 

সংস্থার নামঃ  পাট ধিদপ্তর  

প্রকল্প/কায যক্রদমর সাংখ্যা- ০১ টি  

 

প্রকল্পরভরিক সাংরিপ্ত ব্রীফ 

 

প্রকল্পেয সল্পযানাভ  :  উন্নত প্রযুধিধনর্ ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প 

উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  :  ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়কাযী িংস্থা  :  াে  অসধদপ্তয  

ফাস্তফায়নকার  :  জুরাই, ২০১৮ ল্পত ভাচ ব, ২০২৩ ম বন্ত  

প্রাক্কসরত ব্যয়  :  ৩৭৬৪৬.৭৪ রক্ষ োকা (সজসফ) 

একনননক নুনমাদন  :  ২৯/০৫/২০১৮ ধি:  

মমাট জনব   ৫৪৩ জন  

প্রকে এরাকা  :   পাট উৎপাদন - ৪৬টি মজার ২৩০টি উপনজা  

 পাটবীজ উৎপাদন - ৩৬টি মজার ১৫০টি উপনজা  

 পাট পচন - ২৮টি মজার ১০০টি উপনজা  

প্রকনল্পর উনেশ্য  

ও ক্ষ্যমাত্রা  

 

:  জাতীয় চাসদাপূযল্পণয জন্য াে  ােফীজ উৎাদন, 

 িংযক্ষণ  প্রসক্রয়াজাতকযণ সফলয়ক উন্নত প্রযুসিয 

 ম্প্রাযণ কযা;  

  প্রকে শভয়াল্পদ ৭৫,০০০ জন কৃলল্পকয ১৫১৮০ শক্টয জসভল্পত 

 ৭৫০০ শভেঃ েন উচ্চপরনীর ােফীজ উৎাদন এফিং 

 সনম্নভাল্পনয ােফীল্পজয স্থল্পর উপী ােফীজ প্রসতস্থান কযা;   

 প্রকে শভয়াল্পদ ৬,৯০,০০০ জন কৃলল্পকয ৪৬০৯৩০ শক্টয 

 জসভল্পত ৭০.৮৬০-৮২.৬৬৫ রক্ষ শফর ভানম্মত শতালা াে 

 উৎাদন কযা;  

 সযভানগত  গুণগতভান উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ াসফ বকবাল্পফ 

 াল্পেয উৎাদন বৃসি কযা;   

 উন্নত িসত  করাল্পকৌর অফরম্বন কল্পয ােফীজ 

 উৎাদল্পন ৭৫০০০ জন এফিং ভানম্মত াে উৎাদল্পন 

 ৩৪৫০০০ জন কৃলকল্পক প্রসক্ষণ প্রদান কযা;   

 ফীজ উৎাদনকাযী কৃলকল্পদয সনকে শথল্পক ম বায়ক্রল্পভ শভাে 

 ১০০০ শভেঃ েন প্রতযসয়ত ফীজ অথফা টিএরএ ফীজ ক্রয় কযা 

 এফিং াে উৎাদনকাযী কৃলকল্পদয ভাল্পঝ তা সফতযণ কযা;   

 

 



সংস্থার নামঃ ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব 

প্রকল্প/কায যক্রদমর সাংখ্যা-  ১২ টি  

 

প্রকল্পরভরিক সাংরিপ্ত ব্রীফ 

 

 

প্রকল্পেয নাভ : ফািংরাল্পদল্পয শানারী ঐসতয ‘ভসরন’ এয সুতা ততসযয প্রযুসি  ভসরন কাড় 

পুনরুিায (১ভ ম বায়) 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয় : ১২১০.০০ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৮ শথল্পক জুন ২০২১ 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য :  সনসফড় গল্পফলণায ভাধ্যল্পভ ভসরল্পনয সুতা  কাড় ততসযয প্রযুসি শফয 

কযা। 
 যীক্ষামূরকবাল্পফ ভসরল্পনয সুতা  কাড় ততসয কযা। 

 “ফািংরাল্পদল্পয শানারী ঐসতয” ভসরন এয হৃতল্পগৌযফ পুনরুিায কযা। 

প্রকে এরাকােঃ : ঢাকা, নাযায়নগি, নযসিংদী, গাজীপুয, োঙ্গাইর, ভয়ভনসিং, াফ বতয শজরামূ, 

কুসভল্লা, যাজাী এফিং প্রল্পয়াজন অনুাল্পয অন্যান্য শজরা। 

 প্রকল্পেয প্রধান প্রধান 

     কাম বক্রভেঃ 
:  ফািংরাল্পদল্পয শানারী ঐসতয ভসরন সুতা ততসযয প্রযুসি পুনরুিাল্পযয 

জন্য সনসফড় গল্পফলণা কাম বক্রভ সযচারনা। 
 প্রল্পয়াজনীয় মন্ত্রাসত, অসপ যিাভাসদ  আফাফত্র ক্রয় ইতযাসদ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

 সনসফড় গল্পফলণায ভাধ্যল্পভ ভসরল্পনয তুরা  সুতা ততসযয প্রযুসি পুনরুিায, 

অফল্পল্পল ভসরন সুতা ততসযয প্রযুসি পুনরুিায  ভসরন কাড় উৎাদন এফিং 

ফািংরাল্পদল্পয শানারী ঐসতয ভসরল্পনয হৃত শগৌযফ সপসযল্পয় আনায রল্পক্ষয 

ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সনল্পদ বনায় 

ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি ফাস্তফাসয়ত ল্পর  ফািংরাল্পদল্পয শানারী ঐসতয 

ভসরন কাল্পড়য সুতা এফিং ভসরন উৎাদন ম্ভফ ল্পফ। পল্পর হৃত শগৌযফ 

পুনরুিায ল্পফ এফিং তা শদল্পয অথ বনীসতল্পত গুরুত্বপূণ ব অফদান যাখল্পফ। 
 



 

প্রকল্পেয নাভ : শখ াসনা তাঁতসল্ল স্থান  

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয় : ২৫৩৩০.০০ রক্ষ োকা।  
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কার : জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 
প্রকে এরাকা : সফচয, ভাদাযীপুয এফিং জাসজযা,যীয়তপুয 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  উন্নত সযল্পফল্প তাঁসত এফিং তাঁসত সযফাল্পযয জন্য সফসবন্ন নাগসযক সুল্পমাগ 

সুসফধা সৃসি; 

 তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভান  আথ বাভাসজক অফস্থায উন্নয়ন; এফিং  

 তাঁত সল্পেয শেকই উন্নয়ন। 

প্রকল্পেয সুসফধা শবাগী : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ২০১৬ তাঁসত সযফাল্পযয পুনফ বাল্পনয সনসভত্ত প্রল্পতযকল্পক 

আফা-কাভ-কাযখানা স্থান এফিং অন্যান্য নাগসযক সুল্পমাগ সুসফধা সফসবন্ন 

অফকাঠাল্পভা সনভ বাল্পণয জন্য ১২০.০০ একয জসভ অসধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ। 

তাঁসতশদয ভাল্পঝ ফ্ল্যাে ফযাে শদয়া ,  প্রল্পয়াজনীয় উৎাদন উকযণ যফযাল্প 

ায়তা দান, কাসযগসয শফা  সুসফধাসদ প্রদান প্রভৃসত ম্প্রাযণমূরক কাম ব 

সযচারনা কযা ল্পফ। এল্পত তাঁসতশদয আত্মকভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ এফিং 

তাঁল্পদয দাসযদ্রয সফল্পভাচন জীফনমাত্রায ভান উন্নত ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ  গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাল্পদ যকাল্পযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১২ -১০-২০১৪ তাসযল্পখ 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় সযদ বন কাল্পর সনম্নরূ সনল্পদ বনা প্রদান কল্পযন: 

“সভযপুয ঘনফসতপূণ ব  জায়গা তাই শফনাযস সল্ল  কভ বযত শ্রসভকল্পদয উযুি 

ফাস্থাল্পনয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ। ঢাকায ফাইল্পয শখারাল্পভরা জায়গায় শফনাযস/তাঁত 

সল্ল স্থাল্পনয ব্যফস্থা সনল্পত ল্পফ।”  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয উল্পয উল্পল্লসখত সনল্পদ বনায শপ্রসক্ষল্পত তাঁত সে তথা তাঁসতশদয 

াসফ বক উন্নয়ন  সফকাল্পয রল্পক্ষয ঢাকায ফাইল্পয শখারাল্পভরা সযল্পফল্প 

দসযদ্র/প্রাসন্তক তাঁসতশদযল্পক পুনফ বাল্পনয ব্যফস্থা গ্রল্পণয সনসভত্ত আল্পরাচয প্রকেটি 

গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

বৃত্তয ঢাকা শজরায তাঁত সেীল্পদয অসধকািংই অল্পনকো সফসেন্নবাল্পফ ফস্ত্র ততযীয 

কাজ কল্পয মাল্পেন। তাঁল্পদ য অল্পনল্পক যাস্তায াল্প, যকাযী খা জায়গায় সকিংফা 

অল্পন্যয তাঁল্পতয াল্পথ িংযুি ল্পয় ফস্ত্র উৎাদন কল্পয তাঁত সেল্পক টিসকল্পয় 

শযল্পখল্পছন। এফ তাঁত সেীল্পদয ঢাকায ফাইল্পয শখারাল্পভরা সযল্পফল্প আফা-কাভ-

তাঁত ফস্ত্র কাযখানা সল্পল্পফ প্লে ফযাে পূফ বক শফনাযস/জাভদাসন সফসবন্ন তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁত সল্ল স্থান কযা প্রল্পয়াজন। াাাস শখাল্পন তাঁসতশদয 

উৎাসদত ফস্ত্র সফণশনয সুসফধাল্পথ ব প্রদ বনী-কাভ-সফক্রয় শকন্দ্র স্থান কযা ল্পফ । 
প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ২০১৬ তাঁসত সযফাল্পযয পুনফ বাল্পনয সনসভত্ত প্রল্পতযকল্পক 

আফা-কাভ-কাযখানা স্থান এফিং অন্যান্য নাগসযক সুল্পমাগ সুসফধা সফসবন্ন 

অফকাঠাল্পভা সনভ বাল্পণয জন্য ১২০.০০ একয জসভ অসধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ল্পফ। 

তাঁসতশদয ভাল্পঝ ফ্ল্যাে ফযাে শদয়া ,  প্রল্পয়াজনীয় উৎাদন উকযণ যফযাল্প 

ায়তা দান, কাসযগসয শফা  সুসফধাসদ প্রদান প্রভৃসত ম্প্রাযণমূরক কাম ব 

সযচারনা কযা ল্পফ। এল্পত তাঁসতশদয আত্মকভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ এফিং 

তাঁল্পদয দাসযদ্রয সফল্পভাচন জীফনমাত্রায ভান উন্নত ল্পফ। 



 

 

প্রকল্পেয নাভ  পযান সিজাইন শেসনিং ইনসিটিউে, নযসিংদী দয, নযসিংদী 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয়  ৪১৫০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয নযসিংদী শকল্পন্দ্রয 

জন্য সনধ বাসযত ফযাে 

 ১৪১০.২৮ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৭ ম বন্ত 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য  (১) তাঁসতল্পদযল্পক প্রসক্ষণ প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ।  
(২) অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতল্পদয দক্ষতা এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ।  
(৩) ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন  

কযা। 

প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  * ৪টি পযান সিজাইন ইনসিটিউে/শকন্দ্র ল্পত ফছল্পয ২৪০০ জন তাঁসতল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ।  

* প্রসত ফছয ৫০ জনল্পক ০৪ ফছয শভয়াদী  সিল্পপ্লাভা ইন পযান সিজাইন সিগ্রী 

প্রদান কযা ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ  নযসিংদী দল্পয একটি পযান সিজাইন শেসনিং ইনসিটিউে এফিং োিংগাইর 

শজরায কাসরাসত, সযাজগি শজরায শফরকুসচ এফিং শভৌরবীফাজায শজরায 

কভরগল্পি ১টি কল্পয শভাে ৩টি প্রসক্ষণ উল্পকন্দ্র স্থান;  তাঁসতশদযল্পক প্রসক্ষণ 

প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ; অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতশদয দক্ষতা 

এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ; ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী 

নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন কযা; ফস্ত্র দপ্তল্পযয শবাল্পকনার শেসনিং 

ইনসিটিউল্পেয প্রসক্ষক  প্রসক্ষণাথীল্পদয প্রসক্ষণ প্রদান এফিং তাঁত খাল্পত 

তাঁসতল্পদয দক্ষতা বৃসিয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয কভ বিংস্থান, আয় বৃসি  আথ ব-

াভাসজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 



 

প্রকল্পেয নাভ  পযান সিজাইন শেসনিং াফ শন্টায, কাসরাসত, োঙ্গাইর 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয়  ৪১৫০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয োঙ্গাইর 

(কাসরাসত) শকল্পন্দ্রয জন্য 

সনধ বাসযত ফযাে 

 ৮২৮.৫০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৭ ম বন্ত 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য  (১) তাঁসতল্পদযল্পক প্রসক্ষণ প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ।  
(২) অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতল্পদয দক্ষতা এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ।  
(৩) ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন 

কযা। 

প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  * ৪টি পযান সিজাইন ইনসিটিউে/শকন্দ্র ল্পত ফছল্পয ২৪০০ জন তাঁসতল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ।  

* প্রসত ফছয ৫০ জনল্পক ০৪ ফছয শভয়াদী  সিল্পপ্লাভা ইন পযান সিজাইন সিগ্রী 

প্রদান কযা ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ  নযসিংদী দল্পয একটি পযান সিজাইন শেসনিং ইনসিটিউে এফিং োিংগাইর 

শজরায কাসরাসত, সযাজগি শজরায শফরকুসচ এফিং শভৌরবীফাজায শজরায 

কভরগল্পি ১টি কল্পয শভাে ৩টি প্রসক্ষণ উল্পকন্দ্র স্থান;  তাঁসতশদযল্পক প্রসক্ষণ 

প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ; অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতশদয দক্ষতা 

এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ; ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী 

নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন কযা; ফস্ত্র দপ্তল্পযয শবাল্পকনার শেসনিং 

ইনসিটিউল্পেয প্রসক্ষক  প্রসক্ষণাথীল্পদয প্রসক্ষণ প্রদান এফিং তাঁত খাল্পত 

তাঁসতল্পদয দক্ষতা বৃসিয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয কভ বিংস্থান, আয় বৃসি  আথ ব-

াভাসজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 



  
প্রকল্পেয নাভ : যান্ডলুভ াসব ব শন্টায, কাসরাসত, োঙ্গাইর 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয়  : ৮৮৮০.০০ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয োঙ্গাইর 

(কাসরাসত) শকল্পন্দ্রয জন্য 

সনধ বাসযত ফযাে 

 ১৬২৩.৮৩ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন     কার : জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৯ ম বন্ত 

প্রকে এরাকা :  কাসরাসত,  োিংগাইর                  

প্রকল্পেয উল্পেশ্য : (ক) শদল্পয তাঁত অধ্যযসলত এরাকায় তাঁসতল্পদয ফয়নপূফ ব  ফয়ল্পনাত্তয শফা 

শমভন-কাড় যিংকযণ, ভা বাযাইসজিং, াইসজিং, কযাল্পরন্ডাসযিং, শিন্টাসযিং, 

শপাসডিং,ফাল্পন্ডসরিং ইতযাসদ শফা প্রদাল্পনয  রল্পক্ষয ৩টি াসব ব শন্টায 

স্থান কযা;  

(খ)  প্রকে এরাকায প্রায় ১.৪০ রাখ স্তচাসরত তাঁল্পত সনল্পয়াসজত তাঁসতল্পদয 

ফয়নপূফ ব  ফয়ল্পনাত্তয শফা প্রদান কযা;  

(গ)   তাঁসতল্পদযল্পক উন্নত  ভানম্পন্ন তাঁত ফস্ত্র উৎাদল্পন ায়তা কযা; 

(ঘ)  নতুন শভসন  মন্ত্রাসত স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ ক্রটিপূণ ব কাল্পড়য ায কসভল্পয় 

তাঁতীল্পদয   দক্ষতা বৃসি। 

প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী : ৩টি যান্ডলুভ াসব ব শন্টায ল্পত ফছল্পয প্রকে এরাকায প্রায় ১.৪০ রাখ 

স্তচাসরত 

তাঁল্পত সনল্পয়াসজত তাঁসতল্পদয ফয়নপূফ ব  ফয়ল্পনাত্তয শফা প্রদান কযা ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ  তাঁসতশদয ফয়নপূফ ব  ফয়ল্পনাত্তয শফামূ শমভন সূতা  কাড় যিংকযণ, 

াইসজিং, শিন্টাসযিং, য়াসিং, সপ্রসন্টিং, কযাল্পরন্ডাসযিং ইতযাসদ শফা প্রদাল্পনয 

রল্পক্ষয ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি তাঁত অধ্যযসলত োঙ্গাইল্পরয 

কাসরাসত, কুসিয়ায কুভাযখারী এফিং সযাজগল্পিয াজাদপুল্পয ফাস্তফায়ন কযা 

শে। প্রকেটি ফাস্তফাসয়ত ল্পর প্রাসন্তক তাঁসতযা সুরব মূল্পে ফয়নপূফ ব এফিং 

ফয়ল্পনাত্তয শফামূ গ্রণ কযল্পত াযল্পফ এফিং উন্নত  গুণগত ভানম্পন্ন ফস্ত্র 

উৎাদল্পন তাযা ক্ষভ ল্পফ। এছাড়া, প্রকেটি ফাস্তফাসয়ত ল্পর গ্রাভীণ জনল্পগািীয 

কভ বিংস্থান সৃসিল্পত ায়ক ভূসভকা ারন কযল্পফ। 

 



 

প্রকল্পেয নাভ : তাঁত প্রসক্ষণ শকন্দ্র, োঙ্গাইর দয, োঙ্গাইর 

প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  : ১১৭০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয োঙ্গাইর 

শকল্পন্দ্রয জন্য সনধ বাসযত 

ফযাে 

: ৮৩৭.৮৮ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কার : জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 
প্রকে এরাকা 

 

: সফবাগ শজরা সটি কল্প বাল্পযন/ শৌযবা/উল্পজরা 

ক) প্রসক্ষণ শকন্দ্রেঃ  

ঢাকা োঙ্গাইর োঙ্গাইর দয 
 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  শদল্প ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা 

উন্নয়ল্পনয জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান; 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন; 

 প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্য মূে সনসিত কযায রল্পক্ষয 

প্রাসতিাসনক ফাজাযজাতকযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ; এফিং  

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন। 
প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান এফিং পযান সিজাইন প্রসক্ষণ ইনসিটিউে ল্পত প্রসত ফছয ৫০ 

জনল্পক পযান সিজাইল্পনয উয সিল্পপ্লাভা সিসগ্র , ২৪০ জনল্পক াটি বসপল্পকে শকা ব 

প্রসক্ষণ এফিং ১৫০ জনল্পক ে ব শকা ব প্রসক্ষণ  প্রদান কযা ল্পফ। প্রস্তাসফত  এ ২টি 

ভাল্পকবে প্রল্পভান শন্টায স্থাসত ল্পর দসযদ্র প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয ন্যায্য মূল্পে তাল্পদয 

উৎাসদত তাঁত ফস্ত্র সফণল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন, শদল্প দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা 

উন্নয়ল্পনয জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান, প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয 

ন্যায্যমূে সনসিত কযায রল্পক্ষয প্রাসতিাসনক ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যফস্থা, ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয  জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন কযায রল্পক্ষয  

ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক  আল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন শল্পল পযান সিজাইন ইনসিটিউে ল্পত ফছল্পয ৫০ জনল্পক সিল্পপ্লাভা 

সিগ্রী, ২৪০ জনল্পক ৮টি সফলল্পয়য উয াটি বসপল্পকে এফিং ৫টি ে ব শকাল্প বয উয 

১৫০ জনল্পক াটি বসপল্পকে প্রদান কযা ল্পফ। ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয 

১৫০০ জনল্পক প্রসক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ। পল্পর শদল্পয তাঁসতল্পদয শাগত দক্ষতা 

বৃসি াল্পফ   ফস্ত্র প্রযুসিসফদ সৃসি ল্পফ  এফিং ২টি ভাল্পকবে প্রল্পভান শকল্পন্দ্রয 

ভাধ্যল্পভ তাঁত ল্পেয সফণন সুসফধা সৃসি ল্পফ। 



 

প্রকল্পেয নাভ  পযান সিজাইন শেসনিং াফ শন্টায, শফরকুসচ, সযাজগি 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয়  ৪১৫০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয সযাজগি 

(শফরকুসচ) শকল্পন্দ্রয জন্য 

সনধ বাসযত ফযাে 

 ৮৪৩.০২ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৭ ম বন্ত 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য : (১) তাঁসতল্পদযল্পক প্রসক্ষণ প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ।  
(২) অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতল্পদয দক্ষতা এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ।  
(৩) ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন 

কযা। 

প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী : * ৪টি পযান সিজাইন ইনসিটিউে/শকন্দ্র ল্পত ফছল্পয ২৪০০ জন তাঁসতল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ।  

* প্রসত ফছয ৫০ জনল্পক ০৪ ফছয শভয়াদী  সিল্পপ্লাভা ইন পযান সিজাইন সিগ্রী 

প্রদান কযা ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ : নযসিংদী দল্পয একটি পযান সিজাইন শেসনিং ইনসিটিউে এফিং োিংগাইর 

শজরায কাসরাসত, সযাজগি শজরায শফরকুসচ এফিং শভৌরবীফাজায শজরায 

কভরগল্পি ১টি কল্পয শভাে ৩টি প্রসক্ষণ উল্পকন্দ্র স্থান;  তাঁসতশদযল্পক প্রসক্ষণ 

প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ; অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতশদয দক্ষতা 

এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ; ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী 

নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন কযা; ফস্ত্র দপ্তল্পযয শবাল্পকনার শেসনিং 

ইনসিটিউল্পেয প্রসক্ষক  প্রসক্ষণাথীল্পদয প্রসক্ষণ প্রদান এফিং তাঁত খাল্পত 

তাঁসতল্পদয দক্ষতা বৃসিয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয কভ বিংস্থান, আয় বৃসি  আথ ব-

াভাসজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 



 

প্রকল্পেয নাভ : তাঁত প্রসক্ষণ শকন্দ্র, সযাজগি দয, সযাজগি 

প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  : ১১৭০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয সযাজগি 

শকল্পন্দ্রয জন্য সনধ বাসযত 

ফযাে 

: ৮৩৬.০১ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

কার 

: জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 

প্রকে এরাকা 

 

: সফবাগ শজরা সটি কল্প বাল্পযন/ শৌযবা/উল্পজরা 

ক) প্রসক্ষণ শকন্দ্রেঃ  

যাজাী সযাজগি সযাজগি দয 
 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  শদল্প ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয দক্ষতা উন্নয়ল্পনয 

জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান; 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন; 

 প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্য মূে সনসিত কযায রল্পক্ষয 

প্রাসতিাসনক ফাজাযজাতকযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ; এফিং  

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন। 
প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান  এফিং  পযান সিজাইন প্রসক্ষণ ইনসিটিউে ল্পত প্রসত ফছয ৫০ 

জনল্পক পযান সিজাইল্পনয উয সিল্পপ্লাভা সিসগ্র , ২৪০ জনল্পক াটি বসপল্পকে শকা ব 

প্রসক্ষণ এফিং ১৫০ জনল্পক ে ব শকা ব প্রসক্ষণ  প্রদান কযা ল্পফ। প্রস্তাসফত  এ ২টি 

ভাল্পকবে প্রল্পভান শন্টায স্থাসত ল্পর দসযদ্র  প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয ন্যায্য মূল্পে তাল্পদয  

উৎাসদত তাঁত ফস্ত্র সফণল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

: শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন সিজাইন 

উদ্ভাফন, শদল্প দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য 

উযুি প্রসক্ষণ প্রদান, প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্যমূে সনসিত 

কযায রল্পক্ষয প্রাসতিাসনক ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যফস্থা, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং 

ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয  জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন কযায রল্পক্ষয  ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব 

কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি ফাস্তফায়ন শল্পল পযান 

সিজাইন ইনসিটিউে ল্পত ফছল্পয ৫০ জনল্পক সিল্পপ্লাভা সিগ্রী, ২৪০ জনল্পক ৮টি 

সফলল্পয়য উয াটি বসপল্পকে এফিং ৫টি ে ব শকাল্প বয উয ১৫০ জনল্পক াটি বসপল্পকে 

প্রদান কযা ল্পফ। ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক প্রসক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পফ । পল্পর শদল্পয তাঁসতল্পদয শাগত দক্ষতা বৃসি াল্পফ   ফস্ত্র প্রযুসিসফদ 

সৃসি ল্পফ  এফিং ২টি ভাল্পকবে প্রল্পভান শকল্পন্দ্রয ভাধ্যল্পভ তাঁত ল্পেয সফণন সুসফধা 

সৃসি ল্পফ। 



 

প্রকল্পেয নাভ  পযান সিজাইন শেসনিং াফ শন্টায, কভরগি, শভৌরবীফাজায 

প্রকল্পেয সফসনল্পয়াগ ব্যয়  ৪১৫০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয শভৌরবীফাজায 

(কভরগি) শকল্পন্দ্রয জন্য 

সনধ বাসযত ফযাে 

 ৭৭৪.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার  জুরাই ২০১০ ল্পত জুন ২০১৭ ম বন্ত 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য  (১) তাঁসতল্পদযল্পক প্রসক্ষণ প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ।  
(২) অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতল্পদয দক্ষতা এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ।  
(৩) ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন 

কযা। 

প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  * ৪টি পযান সিজাইন ইনসিটিউে/শকন্দ্র ল্পত ফছল্পয ২৪০০ জন তাঁসতল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ।  

* প্রসত ফছয ৫০ জনল্পক ০৪ ফছয শভয়াদী  সিল্পপ্লাভা ইন পযান সিজাইন সিগ্রী 

প্রদান কযা ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত েভূসভ  নযসিংদী দল্পয একটি পযান সিজাইন শেসনিং ইনসিটিউে এফিং োিংগাইর 

শজরায কাসরাসত, সযাজগি শজরায শফরকুসচ এফিং শভৌরবীফাজায শজরায 

কভরগল্পি ১টি কল্পয শভাে ৩টি প্রসক্ষণ উল্পকন্দ্র স্থান;  তাঁসতশদযল্পক প্রসক্ষণ 

প্রদাল্পনয জন্য অফকাঠাল্পভা সনভ বাণ; অসধক উৎাদল্পনয রল্পক্ষয তাঁসতশদয দক্ষতা 

এফিং কভ বক্ষভতা বৃসিকযণ; ফাজাল্পযয চাসদা এফিং শবািায ছন্দ অনুমায়ী 

নতুন নতুন সিজাইন উদ্ভাফন কযা; ফস্ত্র দপ্তল্পযয শবাল্পকনার শেসনিং 

ইনসিটিউল্পেয প্রসক্ষক  প্রসক্ষণাথীল্পদয প্রসক্ষণ প্রদান এফিং তাঁত খাল্পত 

তাঁসতল্পদয দক্ষতা বৃসিয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয কভ বিংস্থান, আয় বৃসি  আথ ব-

াভাসজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব কর্তবক আল্পরাচয 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 



 

প্রকল্পেয নাভ : তাঁত প্রসক্ষণ শকন্দ্র, আড়াইাজায, নাযায়নগি 

প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  : ১১৭০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয আড়াইাজায 

শকল্পন্দ্রয জন্য সনধ বাসযত 

ফযাে 

 ৮৩২.৭৩ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

কার 

: জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 

প্রকে এরাকা 

 

: সফবাগ শজরা সটি কল্প বাল্পযন/ শৌযবা/উল্পজরা 

ক) প্রসক্ষণ শকন্দ্রেঃ  

ঢাকা নাযায়ণগি আড়াইাজায 
 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  শদল্প ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয দক্ষতা উন্নয়ল্পনয 

জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান; 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন; 

 প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্য মূে সনসিত কযায রল্পক্ষয 

প্রাসতিাসনক ফাজাযজাতকযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ; এফিং  

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন। 
প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান  এফিং  পযান সিজাইন প্রসক্ষণ ইনসিটিউে ল্পত প্রসত ফছয ৫০ 

জনল্পক পযান সিজাইল্পনয উয সিল্পপ্লাভা সিসগ্র , ২৪০ জনল্পক াটি বসপল্পকে শকা ব 

প্রসক্ষণ এফিং ১৫০ জনল্পক ে ব শকা ব প্রসক্ষণ  প্রদান কযা ল্পফ। প্রস্তাসফত  এ ২টি 

ভাল্পকবে প্রল্পভান শন্টায স্থাসত ল্পর দসযদ্র  প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয ন্যায্য মূল্পে তাল্পদয  

উৎাসদত তাঁত ফস্ত্র সফণল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন সিজাইন 

উদ্ভাফন, শদল্প দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য 

উযুি প্রসক্ষণ প্রদান, প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্যমূে সনসিত 

কযায রল্পক্ষয প্রাসতিাসনক ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যফস্থা, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং 

ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয  জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন কযায রল্পক্ষয  ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব 

কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি ফাস্তফায়ন শল্পল পযান 

সিজাইন ইনসিটিউে ল্পত ফছল্পয ৫০ জনল্পক সিল্পপ্লাভা সিগ্রী, ২৪০ জনল্পক ৮টি 

সফলল্পয়য উয াটি বসপল্পকে এফিং ৫টি ে ব শকাল্প বয উয ১৫০ জনল্পক াটি বসপল্পকে 

প্রদান কযা ল্পফ। ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক প্রসক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পফ । পল্পর শদল্পয তাঁসতল্পদয শাগত দক্ষতা বৃসি াল্পফ   ফস্ত্র প্রযুসিসফদ 

সৃসি ল্পফ  এফিং ২টি ভাল্পকবে প্রল্পভান শকল্পন্দ্রয ভাধ্যল্পভ তাঁত ল্পেয সফণন সুসফধা 

সৃসি ল্পফ। 



 

প্রকল্পেয নাভ : তাঁত প্রসক্ষণ শকন্দ্র, কাালু, ফগুড়া 

প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  : ১১৭০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয ফগুড়া 

(কাালু) শকল্পন্দ্রয জন্য 

সনধ বাসযত ফযাে 

 ৮৩৬.৫১ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

কার 

: জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 

প্রকে এরাকা 

 

: সফবাগ শজরা সটি কল্প বাল্পযন/ শৌযবা/উল্পজরা 

ক) প্রসক্ষণ শকন্দ্রেঃ  

যাজাী ফগুড়া কাালু 
 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  শদল্প ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয দক্ষতা উন্নয়ল্পনয 

জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান; 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন; 

 প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্য মূে সনসিত কযায রল্পক্ষয 

প্রাসতিাসনক ফাজাযজাতকযল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ; এফিং  

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন। 
প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান  এফিং  পযান সিজাইন প্রসক্ষণ ইনসিটিউে ল্পত প্রসত ফছয ৫০ 

জনল্পক পযান সিজাইল্পনয উয সিল্পপ্লাভা সিসগ্র , ২৪০ জনল্পক াটি বসপল্পকে শকা ব 

প্রসক্ষণ এফিং ১৫০ জনল্পক ে ব শকা ব প্রসক্ষণ  প্রদান কযা ল্পফ। প্রস্তাসফত  এ ২টি 

ভাল্পকবে প্রল্পভান শন্টায স্থাসত ল্পর দসযদ্র  প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয ন্যায্য মূল্পে তাল্পদয  

উৎাসদত তাঁত ফস্ত্র সফণল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন সিজাইন 

উদ্ভাফন, শদল্প দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য 

উযুি প্রসক্ষণ প্রদান, প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্যমূে সনসিত 

কযায রল্পক্ষয প্রাসতিাসনক ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যফস্থা, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং 

ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয  জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন কযায রল্পক্ষয  ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব 

কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি ফাস্তফায়ন শল্পল পযান 

সিজাইন ইনসিটিউে ল্পত ফছল্পয ৫০ জনল্পক সিল্পপ্লাভা সিগ্রী, ২৪০ জনল্পক ৮টি 

সফলল্পয়য উয াটি বসপল্পকে এফিং ৫টি ে ব শকাল্প বয উয ১৫০ জনল্পক াটি বসপল্পকে 

প্রদান কযা ল্পফ। ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক প্রসক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পফ । পল্পর শদল্পয তাঁসতল্পদয শাগত দক্ষতা বৃসি াল্পফ   ফস্ত্র প্রযুসিসফদ 

সৃসি ল্পফ  এফিং ২টি ভাল্পকবে প্রল্পভান শকল্পন্দ্রয ভাধ্যল্পভ তাঁত ল্পেয সফণন সুসফধা 

সৃসি ল্পফ। 
 

 



 



 

প্রকল্পেয নাভ : তাঁত প্রসক্ষণ শকন্দ্র, কুভাযখারী, কুসিয়া  

প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়  : ১১৭০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রকল্পেয কুসিয়া 

(কুভাযখারী) শকল্পন্দ্রয 

জন্য সনধ বাসযত ফযাে 

 ১০৫৬.৪৫ রক্ষ োকা। 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন 

কার 

: জুরাই ২০১৮ – জুন ২০২১। 

প্রকে এরাকা 

 

: সফবাগ শজরা সটি কল্প বাল্পযন/ শৌযবা/উল্পজরা 

ক) প্রসক্ষণ শকন্দ্রেঃ  

খুরনা কুসিয়া কুভাযখারী 
 

প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য :  শদল্প ভধ্যভ ম বাল্পয়য দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয দক্ষতা উন্নয়ল্পনয 

জন্য উযুি প্রসক্ষণ প্রদান; 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন 

সিজাইন উদ্ভাফন; 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন। 
প্রকল্পেয সুসফধাল্পবাগী  : প্রস্তাসফত প্রকল্পেয আতায় ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক 

প্রসক্ষণ প্রদান  এফিং  পযান সিজাইন প্রসক্ষণ ইনসিটিউে ল্পত প্রসত ফছয ৫০ 

জনল্পক পযান সিজাইল্পনয উয সিল্পপ্লাভা সিসগ্র , ২৪০ জনল্পক াটি বসপল্পকে শকা ব 

প্রসক্ষণ এফিং ১৫০ জনল্পক ে ব শকা ব প্রসক্ষণ  প্রদান কযা ল্পফ। প্রস্তাসফত  এ ২টি 

ভাল্পকবে প্রল্পভান শন্টায স্থাসত ল্পর দসযদ্র  প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয ন্যায্য মূল্পে তাল্পদয  

উৎাসদত তাঁত ফস্ত্র সফণল্পনয সুল্পমাগ সৃসি ল্পফ। 

প্রকল্পেয িংসক্ষপ্ত 

েভূসভ 

 শবািায রূসচ  ছন্দ এফিং সযফসতবত ফাজায চাসদা অনুাল্পয নতুন নতুন সিজাইন 

উদ্ভাফন, শদল্প দক্ষ ফস্ত্র প্রযুসিসফদ ততসয এফিং তাঁসতল্পদয  দক্ষতা উন্নয়ল্পনয জন্য 

উযুি প্রসক্ষণ প্রদান, প্রাসন্তক তাঁসতল্পদয উৎাসদত ল্পেয ন্যায্যমূে সনসিত 

কযায রল্পক্ষয প্রাসতিাসনক ফাজাযজাত কযল্পণয ব্যফস্থা, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফিং 

ল্পফ বাসয, তাঁসতল্পদয  জীফনমাত্রায ভাল্পনান্নয়ন কযায রল্পক্ষয  ফািংরাল্পদ তাঁত শফাি ব 

কর্তবক আল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। প্রকেটি ফাস্তফায়ন শল্পল পযান 

সিজাইন ইনসিটিউে ল্পত ফছল্পয ৫০ জনল্পক সিল্পপ্লাভা সিগ্রী, ২৪০ জনল্পক ৮টি 

সফলল্পয়য উয াটি বসপল্পকে এফিং ৫টি ে ব শকাল্প বয উয ১৫০ জনল্পক াটি বসপল্পকে 

প্রদান কযা ল্পফ। ৫টি প্রসক্ষণ শকন্দ্র ল্পত প্রসত ফছয ১৫০০ জনল্পক প্রসক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পফ । পল্পর শদল্পয তাঁসতল্পদয শাগত দক্ষতা বৃসি াল্পফ   ফস্ত্র প্রযুসিসফদ 

সৃসি ল্পফ  এফিং ২টি ভাল্পকবে প্রল্পভান শকল্পন্দ্রয ভাধ্যল্পভ তাঁত ল্পেয সফণন সুসফধা 

সৃসি ল্পফ। 
 

 

 

 



 

সংস্থার নামঃ  বাংানদল পাটক করনপানরলন (ধবনজএমধস )  

প্রকল্প/কায যক্রদমর সাংখ্যা- ০৪টি  

 

১ প্রকল্পেয নাভ : “শখ াসনা শানারী আঁ বফন সনভ বাণ” প্রকে। 

 

২ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 
খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফািংরাল্পদ াটকর কযল্পাল্পযন 

 
৩ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয়  : শভাট – ১৫০০০.০০ রক্ষ টাকা 

 

৪ ফাস্তফায়নকার : - 

 

৫ প্রকে এরাকা :  ভঞ্জতঞ্জঝর, ঢাকা। 

৬ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : সফল্পজএভস’য প্রধান কাম বারয় অন্যান্য অসপল্পয স্থাল্পনয অবাফ 

দূয ল্পফ এফিং আল্পয়য খাত সৃসি ল্পফ। 

 

৭ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ নতুন কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ এফিং 

সফল্পজএভস’য আল্পয়য খাত সৃসিয ভাধ্যল্পভ রাবফান  স্বাফরম্বী 

ল্পফ। 

 

 



 

১ প্রকল্পেয নাভ : “ফািংরাল্পদ ােকর কযল্পাল্পযল্পনয আতাধীন ০৩ (সতন) টি সভর 

সুলভকযণ, আধ্যসনকায়ন, পুনফ বান এফিং ফসধ বতকযণ” প্রকে। 

 
২ প্রকদল্পর আওতািীন রম : গাফ্রা হাধবব ধঃ 

৩ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 
খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফািংরাল্পদ াটকর কযল্পাল্পযন 

 

৪ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয়  : ২৭৯০.২৫ রক্ষ টাকা 

 

৫ ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৮ এফিং জুন ২০২০ 

 

৬ প্রকে এরাকা : ীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাভ 

 প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : উৎাদন ক্ষভতা  দক্ষতা বৃসি। 

 

৭ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ নতুন কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ এফিং ফঞ্জধ বত 

উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ সফল্পজএভসল্পক রাবফান  স্বাফরম্বী ল্পফ। 

 

 



 

১ প্রকল্পেয নাভ : “ফািংরাল্পদ ােকর কযল্পাল্পযল্পনয আতাধীন ০৩ (সতন) টি সভর 

সুলভকযণ, আধ্যসনকায়ন, পুনফ বান এফিং ফসধ বতকযণ” প্রকে। 

 
২ প্রকদল্পর আওতািীন রম : ইউনাইনটড মমঘনা চাঁদপুর (ইউএমধস) জুট ধমস ধঃ 

৩ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 
খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ফািংরাল্পদ াটকর কযল্পাল্পযন 

 

৪ প্রকল্পেয প্রাক্কঞ্জরত ব্যয়  : ৯৪১৮.৮৭ রক্ষ টাকা 

 

৫ ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৮ এফিং জুন ২০২০ 

 

৬ প্রকে এরাকা : নযঞ্জিংদী দয, নযঞ্জিংদী। 

 প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : উৎাদন ক্ষভতা  দক্ষতা বৃসি। 

 

৭ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 
: প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ নতুন কভ বিংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃঞ্জি ল্পফ এফিং ফঞ্জধ বত 

উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ সফল্পজএভসল্পক রাবফান  স্বাফরম্বী ল্পফ। 

 

 

 

 



 
১ প্রকল্পেয নাভ : ফািংরাল্পদ ােকর কযল্পাল্পযল্পনয আতাধীন ০৩(সতন)টি সভর 

সুলভকযণ, আধ্যসনকায়ন, পুনফ বান এফিং ফসধ বতকযণ প্রকে। 

 

২ ধমনর নাম : যনলার জুট ইন্ডাধিজ ধধমনটড 

৩ উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা  

ক) উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় : ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

খ) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : সফল্পজএভস 

৪ প্রকল্পেয প্রাক্কসরত ব্যয়   

 

: শভাে - ৫১৭৯.৯০ ক্ষ্ োকা (সজসফ অথ বয়ায়ল্পন) 

 

 

৫ প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার : জুরাই’২০১৮-জুন’২০২০ ম বন্ত 

 

৬ প্রকে এরাকা : অবয়নগয, মল্পায।  

৭ প্রকল্পেয মূর উল্পেশ্য : উৎাদন ক্ষভতা    দক্ষতা বৃসি। 

৮ আত্ম-কভ বিংস্থাল্পন প্রকল্পেয 

প্রবাফ 

: নতুন কভ বিংস্থাল্পনয সৃসি ল্পফ এফিং ফসধ বত উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ 

সফল্পজএভস  রাবফান  স্বাফরম্বী ল্পফ।  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


