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(ক) চলভান প্রকল্পt 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকল্পল্পর নাভ cÖv°wjZ e¨q 

(ক োটি টো োয়) 

1। Ò†kL †invbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ †MvcvjMÄ স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১3 হল্পে জুন/২০20) (2q ms‡kvwaZ) 

149.11 

২। ‘‘শহীদ অফদুর রফ সেরমনয়াফাে সেক্সোআল আনমিটিউে, ক ৌযনদী স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাআ/২০১3 হল্পে জুন/২০২০) (২য় ms‡kvwaZ) 

৯৮.৪৫ 

3। ‘‘সবালা সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১৪ হল্পে জুন/২০20)(2য় ms‡kvwaZ) 

105.69 

4। Ò‡kL iv‡mj †U•UvBj Bbw÷wUDU, gv`viMÄ, Rvgvjcyi স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জানুয়ামর/২০১5 হল্পে ডিসম্বয/২০১9) (1ভ ms‡kvwaZ) 

101.16 

5। ÒWtGg, G, Iqv‡R` wgqv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, cxiMÄ, iscyi 

স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20)(1ভ ms‡kvwaZ) 

174.58 

6। Ò‡kL nvwmbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, †gjv›`n, Rvgvjcyi স্থান’’ 

শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20)(1ভ ms‡kvwaZ) 

281.97 

7। ‘‘ শহীদ কাভরুজ্জোভান সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান, ভান্দা’’ প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20) (1ভ ms‡kvwaZ) 

156.77 

8। Ò‡eMg Avwgbv gbmyi †U•UvBj BwÄwbqvwis BÝwUwUDU KvwRcyi, wmivRMÄ 

¯’vcb Óশীর্ ষক প্রকল্প (জুলাআ/২০১6 হল্পে জুন/২০20) (1ভ ms‡kvwaZ) 

119.75 

 

9। ‘‘সুনোভ ঞ্জ সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১7 হল্পে জুন/২০20)(1ভ ms‡kvwaZ) 

103.47 

10। ‘‘পডযদপুয সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০20)(1ভ ms‡kvwaZ) 

101.56 

11। ‘‘ডসরট সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

95.65 

12। Ò‡kL iv‡mj সেক্সোআল আমিমনয়ামরং কল্পলজ, ডসরট স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জোনুয়োযী/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

110.36 

13। ‘‘লালভমনরহাে সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১8 হল্পে মিল্পেম্বর/২০20) 

100.13 

14। ‘‘‡kL nvwmbv সেক্সোআল ইডঞ্জডনয়োডযিং  সরজ, ডফচয,ভোদোযীপুয স্থান’’ শীর্ ষক  

প্রকল্প (এডির/২০১8 হল্পে ডিসম্বয/২০20) 

182.93 

15। “বিদ্যমান ৭ টি টেক্সোই ট াকেলনা ইন্সটিটিউকের উন্নয়ন ও নতুন ৬টি 

টেক্সোই ট াকেলনা ইন্সটিটিউে ¯’vcbÕÕ  শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১9 হল্পে মিল্পেম্বর/২০21) 

353.90 

me© †gvU= 2235.48 
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(খ)ডইড ম্পন্ন সয়সেt 

ক্রমভক 

নং 

প্রকল্পল্পর নাভ cÖv°wjZ e¨q 

(ক োটি টো োয়) 

1। Ò12 wUসেক্সোআল কবোস নোর আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১9 হল্পে ডিসম্বয/২০21) 

270.85 

২। ‘‘নারায়নগি সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প (জুলাআ/২০১9 হল্পে জুন/২০22) 134.94 

3। ‘‘ কুডিয়ো কটক্সটোইর ইন্সটিটিউট স্থোন“ ীল ষ  ি ল্প (জুলাআ/২০১9হল্পে জুন/২০22) 131.48 

4। ‘‘সপনী সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প (জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০21) 88.49 

5। ‘‘kvnivw Í̄ সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প (জুলাআ/২০১8 হল্পে জুন/২০21) 119.42 

6। ‘‘সনত্রল্পকানা সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প (জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০21) 106.14 

7। Òযকলার সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 131.51 

৮। Òসেক্সোআল আন্সটিটিউে, অল্পেলপুর, জয়পুরহাে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১9 হল্পে জুন/২০22) 

128.73 

me© †gvU= 1111.56 

 

 

( ) প্রমক্রয়াধীন প্রকল্পঃ 

ক্রমভক 

নং 

প্রকল্পল্পর নাভ cÖv°wjZe¨q 

(ক োটিটো োয়) 

1। ‘‘কাামেয়া সেক্সোআল ইডঞ্জডনয়োডযিং  সরজ স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১6 হল্পে জুন/২০20) 

116.95 

২। ‘‘e½gvZv কখ পডজরোতুসন্নেো মুডজফ কটক্সটোইর ইনডিটিউট,  ডফযোট, কনোয়োখোরী স্থোন’’ 

ীল ষ  ি ল্প (জানুয়ারী/২০১9 হল্পে মিল্পেম্বর/২০21) 

146.31 

3। Ò10 wUসেক্সোআল কবোস নোর আন্সটিটিউে  4থ ষ  তরো ম ষন্ত ফডধ ষত যণ’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০21) 

80.00 

4। “ীদ সয়দ নজরুর ইরোভ কটক্সটোইর ইডঞ্জডনয়োডযিং  সরজ” ড সোয ঞ্জ স্থোন ীল ষ  

ি ল্প(জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০21) 

110.36 

5। ‘‘ ভোবুবুর   োড র কটক্সটোইর ইন্সটিটিউট, ভয়ভনডিং“ ীল ষ  ি ল্প 

(জানুয়ারী/২০১8 হল্পে ডিসম্বয/২০20) 

  140.32 

6। Òরূ ঞ্জসেক্সোআল কবোস নোর আন্সটিটিউে স্থোন’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১9 হল্পে জুন/২০22) 

37.72 

7। ‘‘৪টি টেক্সোই ইবিবনয়াবরিং েকজ ও ২টি টেক্সোই ইন্সটিটিউকের বিদ্যমান অিোঠাকমা 

সমূহ সিংস্কার এিিং প্রকয়াজনীয় নতুন অিোঠাকমা স্থাপন ’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১9 হল্পে জুন/২০23) 

314.66 

8। ÒEnhancement of the Quality of Textile Education and 

Digitalization of DOTÓ kxl©K cÖKí (জুলাআ/২০১8 হল্পে জুন/২০21) 

362.78 

9। ফস্ত্র অডধদপ্তসযয িধোন, ডফবো ীয় ও কজরো  োম ষোরসয়য ডনজস্ব বফন স্থোন ি ল্প  

(জুলাআ/২০১8 হল্পে জুন/২০22) 

250.00 

 
me© †gvU= 1559.1 
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(ঘ) েভাপ্ত প্রকল্পঃ 

 

ক্রমভক নং প্রকল্পল্পর নাভ েভাপ্ত কাল 

 

১। 6টি সেক্সোআল আন্সটিটিউেল্পক অধুমনকীকরণ  শীর্ ষক প্রকল্প।  জুন /2007 

২। এিাফমলিল্পভন্ট ফ সেক্সোআল সবাল্পকশনাল আন্সটিটিউে এন্ড মর-সহমফমলল্পেশন 

ফ সেআন্ড োআফাল এন্ড নন-োআফাল ম্যানাওয়ার আন মচোগাং মহলোক্টে  

জুন /2006 

৩। োল্পবষ ফ সেক্সোআল সেক্টর, অল্পিে িাো সফআজ/ এভঅআে এন্ড এযাল্পেজ মদ 

মরকয়রল্পভন্ট ফ সেক্সোআল সেকল্পনালমজি ফ মিপাল্পরন্ট সলল্পবলস্  

জুন /2009 

4। 10 wU †U•UvBj †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU  ’̄vcb cÖKí জুন /2014 

5। Òe½eÜy †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ জুন /2014 

6। Ò‡RviviMÄ †U•UvBj Bbw÷wUDU‡K †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡j‡R 

DbœxZKiYÓ 

জুন /2014 

7। Òcvebv †U•UvBj Bbw÷wUDU‡K cvebv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡j‡R 

DbœxZKiYÓ 

জুন/2015 

8। ‡eMgMÄ †U•UvBj Bbw÷wUDU‡K  †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡j‡R 

DbœxZKiYÓ 

জুন/2017 

9। ‘‘ফমরশাল সেক্সোআল আনমিটিউেল্পক শহীদ অফদুর রফ সেরমনয়াফাে সেক্সোআল 

আমিমনয়ামরং কল্পলল্পজ উন্নীেকরণ’’ শীর্ ষক প্রকল্প(জুলাআ/২০১০ হল্পে জুন/২০১8) 

(3q ms‡kvwaZ)িোক্কডরত ব্যয়=125.18 ক োটি টো ো। 

জুন/2018 

10। ‘‘সশখ কাভাল সেক্সোআল আমিমনয়ামরং কল্পলজ, মিনাআদহ স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাআ/২০১1 হল্পে ভোচ ষ/২০১9) (3q ms‡kvwaZ)) িোক্কডরত ব্যয়=119.86 

ক োটি টো ো। 

ভোচ ষ/২০১9 

11। ‘‘৪টি সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প (নল্পবম্বর/২০১০ হল্পে 

জুন/২০১9) (3q ms‡kvwaZ)িোক্কডরত ব্যয়=311.28 ক োটি টো ো। 
জুন/২০১9 
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µwgK  

bs 

cÖK‡íi bvg I †gqv`Kvj cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 

cwiwPwZ b¤̂i 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) Ges 

†hvM`v‡bi ZvwiL 

 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

wVKvbv 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

†dvb b¤̂i 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi B-‡gBj 

1 Ò†kL †invbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ 

†MvcvjMÄ স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১3 হল্পে জুন/২০20) (2q ms‡kvwaZ) 

 

‡gvt ভডনরুজ্জোভোন খাঁন 

(উ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-5715 

 

 

ডফটিএভড বফন, 

(12তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

 

01611804616 md.khansas@gmail.com 

2 ‘‘শহীদ অফদুর রফ সেরমনয়াফাে সেক্সোআল 

আনমিটিউে, ক ৌযনদী স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১3 হল্পে জুন/২০২০) (২য় ms‡kvwaZ) 

Bd‡ZLvi Avn‡g` 

(উ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7724 
‡hvM`v‡biতোডযখঃ 

28/07/2016 wLªt 

 

ডফটিএভড বফন, 

(12তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01715411562 eiftekher@yahoo.com 
 

3 ‘‘সবালা সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাআ/২০১৪ হল্পে জুন/২০20) 

(2য় ms‡kvwaZ) 

 

জনোফ কখনচোন 

(উ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-৬৮৮০ 
‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

০৩/০৯/201৯ wLªt 

 

ডফটিএভড বফন, 

(12তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

০১৭৫০৮১৩৮৯১ 

 

01918898799 

khenchan_1973@yahoo.com 

 

4 Ò‡kL iv‡mj †U•UvBj Bbw÷wUDU, gv`viMÄ, 

Rvgvjcyi স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জানুয়ামর/২০১5 হল্পে ডিসম্বয/২০১9)  

(1ভ ms‡kvwaZ) 

AwZwi³ `vwqZ ¡ 

‡gvtwbRvg DwÏb 

(Dc-ডযচোর ) 

( োডয ডয) 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

09/05/2019wLªt 

 

 

 

 

 

 

ডফটিএভড বফন, 

(12তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01912573886 nizamad12@yahoo.com 

mailto:eiftekher@yahoo.com
mailto:khenchan_1973@yahoo.com
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µwgK 

bs 

cÖK‡íi bvg I †gqv`Kvj cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 

cwiwPwZ b¤̂i 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) Ges 

†hvM`v‡bi ZvwiL 

 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

wVKvbv 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

†dvb b¤̂i 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi B-‡gBj 

5 

ÒWtGg, G, Iqv‡R` wgqv †U•UvBj 

BwÄwbqvwis K‡jR, cxiMÄ, iscyi স্থান’’ 

শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20) 

(1ভ ms‡kvwaZ) 

‡gvt Avãyi iwKe 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7659 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ  

28/07/2016 wLªt 

ঢো ো ডফবো ীয় ফস্ত্র 

অডধদপ্তয, 30 ডভযপুয 

কযোি, ঢো ো। 

01711478818 raquib164@yahoo.com 

6 

Ò‡kL nvwmbv †U•UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 

†gjv›`n, Rvgvjcyi স্থান’’ প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20) (1ভ ms‡kvwaZ) 

কভোt আব্দুয যভোন 

উ-মরচালক (জ ও ) 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

23/03/2017 

ডফটিএভড বফন, (12 তভ 

তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01708302437 adsurveydot@yahoo.com 

7 ‘‘ শহীদ কাভরুজ্জোভান সেক্সোআল আন্সটিটিউে 

স্থান, ভান্দা’’ প্রকল্প 

(জুলাআ/২০১৫ হল্পে জুন/২০20) (1ভ ms‡kvwaZ) 

‡gvt Avãyi iwKe 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7659 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

28/07/2016 wLªt 

ঢো ো ডফবো ীয় 

ফস্ত্রঅডধদপ্তয, 30 ডভযপুয 

কযোি, ঢো ো। 

01711478818 raquib164@yahoo.com 

8 Ò‡eMg Avwgbv gbmyi †U•UvBj BwÄwbqvwis 

BÝwUwUDU KvwRcyi, wmivRMÄ ¯’vcb Óশীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাআ/২০১6 হল্পে জুন/২০20) 

(1ভ ms‡kvwaZ) 

(অডতডযক্ত দোডয়ত্ব) 

কভো: োোদোত কোসন 

(উ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-৬৯২০ 
‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

02/02/2020 wLªt 

ডফটিএভড বফন, (12 তভ 

তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01731775287 hossain120668@gmail.com 

 

 

9 ‘‘সুনোভ ঞ্জ সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

(1ভ ms‡kvwaZ) 

‡gvt োইফুয যভোন 

(Dc-ডযচোর ) 

( োডয ডয) 

 

ফস্ত্র অডধদপ্তয, ডফটিএভড 

বফন, (10ভতরো), 7-9 

 োওযোন ফোজোয, ঢো ো। 

9114209 

01716435962 

saifurmurad@yahoo.com 
 
 

 

10 ‘‘পডযদপুয সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

(1ভ ms‡kvwaZ) 

‡gvt আব্দু োরোভ 

(Dc-ডযচোর ) 

( োডয ডয) 

 

ফস্ত্র অডধদপ্তয, ডফটিএভড 

বফন, (10ভতরো), 7-9 

 োওযোন ফোজোয, ঢো ো। 

9116385 

01715027448 

salam.motj@gmail.com 
 
 

 

11 ‘‘ডসরট সেক্সোআল আনমিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাআ/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

এ.এভ.কভোতোসয কোসন 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7738 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ 

10/01/2018wLªt 

ডফটিএভড বফন, (12 

তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01711788691 motaher62@yahoo.com 
 

mailto:hossain120668@gmail.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
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µwgK 

bs 

cÖK‡íi bvg I †gqv`Kvj cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 

cwiwPwZ b¤̂i 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) Ges 

†hvM`v‡bi ZvwiL 

 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

wVKvbv 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi 

†dvb b¤̂i 

cÖKí cwiPvjKM‡Yi B-‡gBj 

12 Ò‡kL iv‡mj সেক্সোআল আমিমনয়ামরং কল্পলজ, 

ডসরট স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জোনুয়োযী/২০১7 হল্পে জুন/২০20) 

এ.এভ.কভোতোসয কোসন 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7738 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ  

10/01/2018wLªt 

ডফটিএভডবফন, (12 

তরো), 7-9 

 োওযোনফোজোয, ঢো ো। 

01711788691 motaher62@yahoo.com 
 

13। ‘‘লালভমনরহাে সেক্সোআল আন্সটিটিউে স্থান’’ 

শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১8 হল্পে মিল্পেম্বর/২০20) 

কভোঃআোদ উল্লো 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7970 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ  

29/08/2018wLªt 

ডফটিএভড বফন, 

(12তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01554337900 asadusaker@yahoo.co.uk 
 

14। ‘‘‡kL nvwmbv সেক্সোআল ইডঞ্জডনয়োডযিং সরজ, 

ডফচয, ভোদোযীপুয স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(এডির/২০১8 হল্পে ডিসম্বয/২০20) 

ভীয কুভোয ডফশ্বো 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7800 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ  

31/12/2019wLªt 

ডফটিএভড বফন, (12 তভ 

তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

01611238494 Samir_biswas63@yahoo.com 

15 “বিদ্যমান ৭ টি টেক্সোই ট াকেলনা 

ইন্সটিটিউকের উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সোই 

ট াকেলনা ইন্সটিটিউে ¯’vcbÕÕ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জোনুয়োডয 2019 সত ডিসম্বয ২০২১) 

কভো: ভোবুবুর ইরোভ 

যুগ্মডচফ 

cwiwPwZ b¤̂i-5724 

‡hvM`v‡bi তোডযখঃ  

07/08/2018wLªt 

ডফটিএভড বফন, (12 তভ 

তরো), 7-9  োওযোন 

ফোজোয, ঢো ো। 

০১৭১১৫৮২৪৪২ 

 

mahbub.islam65@gmail.com 

 

mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:mahbub.islam65@gmail.com

