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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 

(জুলাই/২০১3 হতে জুন/২০১9) (2q ms‡kvwaZ) 

‡gvt               

(উপ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-5715 

 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

(      ) 

 

01611804616 md.khansas@gmail.com 

2 ‘‘শহীদ আফদুর রফ সেরননয়াফাে সেক্সোইল 

ইননিটিউে,         স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জুলাই/২০১3 হতে জুন/২০১9) (1  ms‡kvwaZ) 

Bd‡ZLvi Avn‡g` 

(উপ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7724 
‡hvM`v‡bi        

28/07/2016 wLªt 
 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     ।  

01715411562 eiftekher@yahoo.com 
 

3 ‘‘সবালা সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০20) 

(2য় ms‡kvwaZ) 

   য়        উ             ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

  

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

Rvgvjcyi স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(জানুয়ানর/২০১5 হতে       /২০১9) (1  

ms‡kvwaZ) 

‡gvt wbRvg DwÏb 

(Dc-প      ) 

(       ) 

‡hvM`v‡bi         

09/05/2019 wLªt 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

01912573886 nizamad12@yahoo.com 

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 (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১9)  

(1  ms‡kvwaZ)  

‡gvt Avãyi iwKe 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7659 

‡hvM`v‡bi          

       ভ   য়    

      , 30       

    ,     । 

01711478818 raquib164@yahoo.com 

mailto:eiftekher@yahoo.com
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28/07/2016 wLªt 

6 
Ò‡kL nvwmbv †U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, 

†gjv›`n, Rvgvjcyi স্থান’’ প্রকল্প 

(জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

   t            

উ-নরচালক (    প) 

‡hvM`v‡bi         

23/03/2017 

        ভ  , (12    

   ), 7-9        

     ,     । 

01708302437 adsurveydot@yahoo.com 

7 ‘‘ শহীদ কাভ   ভান সেক্সোইল ইন্সটিটিউে 

স্থান, ভান্দা’’ প্রকল্প 

(জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

‡gvt Avãyi iwKe 

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7659 

‡hvM`v‡bi         

28/07/2016 wLªt 

       ভ   য়    

      , 30       

    ,     । 

01711478818 raquib164@yahoo.com 

8 Ò‡eMg Avwgbv gbmyi †U·UvBj BwÄwbqvwis 

BÝwUwUDU KvwRcyi, wmivRMÄ ¯’vcb Óশীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাই/২০১6 হতে জুন/২০১9) 

 .              

(উপ-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-6781 
‡hvM`v‡bi         

20/01/019 wLªt 

         ,         

ভ  , (10     ), 7-9 

            ,     । 

01936822997 nasima1972@yahoo.com 

 

9 ‘‘       সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১7 হতে জুন/২০20)  

(1  ms‡kvwaZ) 

‡gvt             

(Dc-প      ) 

(       ) 
 

         ,         

ভ  , (10     ), 7-9 

            ,     । 

9114209 

01716435962 

saifurmurad@yahoo.com 
 
 

 

10 ‘‘       সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০20) 

(1  ms‡kvwaZ) 

‡gvt           

(Dc-প      ) 

(       ) 

         ,         

ভ  , (10     ), 7-9 

            ,     । 

9116385 

01715027448 

salam.motj@gmail.com 
 
 

 

11 ‘‘      সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প (জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০20) 

 .  .                

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7738 

‡hvM`v‡bi         

10/01/2018 wLªt 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

01711788691 motaher62@yahoo.com 
 

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 

mailto:nasima1972@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
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12 Ò‡kL iv‡mj সেক্সোইল ইনিননয়ানরিং কতলজ, 

      স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প (   য়   /২০১7 

হতে জুন/২০20) 

 .  .                

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7738 

‡hvM`v‡bi          

10/01/2018 wLªt 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

01711788691 motaher62@yahoo.com 
 

13। ‘‘লালভননরহাে সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ 

শীর্ ষক  প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১8 হতে 

নিতেম্বর/২০20) 

          উ    

(&Dc-mwPe) 

cwiwPwZ b¤̂i-7970 

‡hvM`v‡bi          

29/08/2018 wLªt 

        ভ  , (12 

   ), 7-9        

     ,     । 

01554337900 asadusaker@yahoo.co.uk 
 

14। ‘‘‡kL nvwmbv সেক্সোইল      য়         , 

     ,         স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(    /২০১8 হতে       /২০20) 

‡gvt             

(           প ) 

‡hvM`v‡bi         

12/07/2018 wLªt 

         ,         

ভ  , (10     ), 7-9 

            ,     । 

01746541919 mohim54321@gmail.com 

mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
mailto:khurshid_rizvi@yahoo.com
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চলভান প্রকল্পt 

 

ক্রনভক 

নিং 

প্রকতল্পর নাভ cÖv°wjZ e¨q 

(         য়) 

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

প্রকল্প (জুলাই/২০১3 হতে জুন/২০20) (2q ms‡kvwaZ) 

149.11 

২। ‘‘শহীদ আফদুর রফ সেরননয়াফাে সেক্সোইল ইননিটিউে,         স্থান’’ 

শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১3 হতে জুন/২০১9) (1  ms‡kvwaZ) 

93.77 

3। ‘‘সবালা সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০20) (2য় ms‡kvwaZ) 

105.69 

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

প্রকল্প (জানুয়ানর/২০১5 হতে       /২০১9) (1  ms‡kvwaZ) 

101.16 

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

স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ)  

174.58 

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

শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

281.97 

7। ‘‘ শহীদ কাভ   ভান সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান, ভান্দা’’ প্রকল্প 

(জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

156.77 

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

wmivRMÄ ’̄vcb Óশীর্ ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১6 হতে জুন/২০১9) 

87.46 

 

9। ‘‘       সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১7 হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

103.47 

10। ‘‘       সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০20) (1  ms‡kvwaZ) 

101.56 

11। ‘‘      সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  

(জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০20) 

95.65 

12। Ò‡kL iv‡mj সেক্সোইল ইনিননয়ানরিং কতলজ,       স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প 

(   য়   /২০১7 হতে জুন/২০20) 

110.36 

13। ‘‘লালভননরহাে সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১8 হতে নিতেম্বর/২০20) 

100.13 

14। ‘‘‡kL nvwmbv সেক্সোইল      য়         ,      ,         স্থান’’ 

শীর্ ষক  প্রকল্প (    /২০১8 হতে       /২০20) 

182.93 

15। “       ৭                                   ও        

                         ¯’vcbÕÕ  শীর্ ষক  প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১9 

হতে নিতেম্বর/২০21) 

353.90 

me© †gvU= 2198.51 
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প্রনক্রয়াধীন প্রকল্পঃ 

ক্রনভক নিং প্রকতল্পর নাভ cÖv°wjZe¨q 

(         য়) 

1। Ò12 wUসেক্সোইল  ভ        ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(জুলাই/২০১9 হতে       /২০21) 

270.85 

২। ‘‘নারায়নগি সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাই/২০১9 হতে জুন/২০22) 

134.94 

3। ‘‘    য়              উ    প “            

(জুলাই/২০১9 হতে জুন/২০22) 

131.48 

4। ‘‘সপনী সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০21) 

88.49 

5। ‘‘kvnivw Í̄ সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাই/২০১8 হতে জুন/২০21) 

119.42 

6। ‘‘সনত্রতকানা সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০21) 
106.14 

7। Ò      সেক্সোইল ইন্সটিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প  

(জানুয়ারী/২০১7 হতে জুন/২০20) 

131.51 

৮। Òসেক্সোইল ইন্সটিটিউে, আতেলপুর,         স্থান’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(জুলাই/২০১9 হতে   /২০22) 

128.73 

9। ‘‘e½gvZv                                  উ ,        , 

   য়        প ’’           (জানুয়ারী/২০১9 হতে নিতেম্বর/২০21) 

146.31 

10। Ò10 wUসেক্সোইল  ভ        ইন্সটিটিউে  4        প            ’’ 

শীর্ ষক  প্রকল্প (জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০21) 

80.00 

11। “       য়                          য়         ” 

           প            (জুলাই/২০১7 হতে জুন/২০21) 

110.36 

12। Ò প   সেক্সোইল  ভ        ইন্সটিটিউে   প ’’ শীর্ ষক  প্রকল্প 

(জুলাই/২০১9 হতে জুন/২০22) 

37.72 

13। ‘‘                           ও                     

                                                      

     ’’ শীর্ ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১9 হতে জুন/২০23) 

314.66 

14। ÒEnhancement of the Quality of Textile Education 

and Digitalization of DOTÓ kxl©K cÖKí (জুলাই/২০১8 হতে 

জুন/২০21) 

362.78 

me© †gvU= 2163.39 
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েভাপ্ত প্রকল্পঃ 

 
ক্রনভক নিং প্রকতল্পর নাভ েভাপ্ত কাল 

 
১। 6টি সেক্সোইল ইন্সটিটিউেতক আধুননকীকরণ  শীর্ ষক প্রকল্প।  জুন /2007 

২। এিাফনলিতভন্ট অফ সেক্সোইল সবাতকশনাল ইন্সটিটিউে এন্ড নর-

সহনফনলতেশন অফ সেইন্ড োইফাল এন্ড নন-োইফাল ম্যানাওয়ার ইন 

নচোগািং নহল োক্টে 

জুন /2006 

৩। োতব ষ অফ সেক্সোইল সেক্টর, আতিে িাো সফইজ/ এভআইে এন্ড 

এযাতেজ নদ নরকয়রতভন্ট অফ সেক্সোইল সেকতনালনজি অফ নিপাতরন্ট 

সলতবলস্  

জুন /2009 

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

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

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

DbœxZKiYÓ 

   /2014 

7। Òcvebv †U·UvBj Bbw÷wUDU‡K cvebv †U·UvBj BwÄwbqvwis 

K‡j‡R DbœxZKiYÓ 

  /2015 

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

DbœxZKiYÓ 

  /2017 

9। ‘‘ফনরশাল সেক্সোইল ইননিটিউেতক শহীদ আফদুর রফ সেরননয়াফাে 

সেক্সোইল ইনিননয়ানরিং কতলতজ উন্নীেকরণ’’ শীর্ ষক প্রকল্প  
  /2018 

10। ‘‘সশখ কাভাল সেক্সোইল ইনিননয়ানরিং কতলজ, নিনাইদহ স্থান’’ শীর্ ষক 

প্রকল্প  
    /২০১9 

11। ‘‘৪টি সেক্সোইল ইননিটিউে স্থান’’ শীর্ ষক প্রকল্প  
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