
 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

মুজিববর্ ড/স্বাধীনতাে সুবর্ ডিয়ন্তী উপলদযে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক গৃহীত  কার্ ডক্রমঃ 

ক)  মুজিববর্ ড/স্বাধীনতাে সুবর্ ডিয়ন্তী উপলদযে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক জনম্নবজর্ ডত কার্ ডক্রম গ্রহর্ কো হদয়দ ঃ  

১. বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড  প্রধান কার্ যালয়ে আয়লাকসজ্জা, সভা, সসমিনার, র যামল  কদেদ  ; 

২.কায়লকটয়রট িায়ে রিলা পজের্ে কর্তডক আদয়াজিত দুইমিন ব্যামি  উন্নয়ন সিলাে বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড কােখানায় উৎপাজেত জনিস্ব পণ্য 

জনদয় অংশ গ্রহণ ; 

৩. চাঁিাইনবাবগঞ্জ সেলার লাহারপুয়র রেশম তাঁতী, জেলাে ও বসনী সমাদবশ। উক্ত সমাদবদশ মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী  মদহােয়  উপজিত 

জ দলন; 

৪. মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তডক োিশাহী রেশম কােখানাে শুভ উদবাধন ; 

৫. ঢাকাি ফাম ডদেদট রিজর্জপজস ভবন চত্বদে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তডক রেশম কােখানাে রশা-রুম শুভ উদবাধন ; 

৬. বৃযদোপর্ কম ডসূচী পালন ; 

৭. রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে লাইদেেীদত মুজিব কর্ ডাে িাপন ; 

৮. রেশম চাজর্/বসনীদেে জনদয় ে োজল ও প্রজশযর্ ; 

৯. সম্প্রসাের্ এলাকায় রেশম চাজর্/বসনীদেে মাদে জবন্যমূদে তুঁতচাো ও রোেমুক্ত রেশম জর্ম জবতের্। 

 
 

মুজিববর্ ড উপলদযে লাহারপুয়র রেশম তাঁতী, জেলাে ও বসনী সমাদবদশ 

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী  

মুজিববর্ ড উপলদযে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তডক রেশম কােখানাে শুভ 

উদবাধন  

 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে সমূদহে বাজর্ ডক প্রজতদবেন  

 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাদেে নামঃ- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রর্ালয়/বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড।        আওতাধীন অজধেপ্তে/সাংিাে সাংখ্াঃ-১টি 

প্রজতদবেনাধীন ব েঃ- ২০২০-২০২১                                                                   প্রজতদবেন প্রস্তুজতে তাজেখঃ- ০৪/০৭/২০২১  

  

(১)  প্রশাসজনক  

১.১ কম ডকতডা/কম ডচােীদেে সাংখ্া (োিস্ব বাদিদট)  

সাংিাে স্তে অনুদমাজেত 

পে 

পুের্কৃত 

পে 

শূন্য পে ব েজভজিক সাংেজযত 

(জেদটনশনকৃত) অিায়ী পে 

মন্তব্য 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রর্ালয় - - -   

অজধেপ্তে/সাংিাসমূহ/সাংযুক্ত 

অজফস (রমাট পে সাংখ্া) ১টি 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

৫৮১ ১৭৮ ৪০৩  

 - 

 

সব ডদমাট = ৫৮১ ১৭৮ ৪০৩   

 

* অনুদমাজেত পদেে হ্রাস/বৃজিে কাের্ মন্তব্য কলাদম উদেখ কেদত হদব। একীভূত প্রজতষ্ঠান বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে অনুদমাজেত ৫৮১ টি 

পদেে জিও িাজে হওয়াে কােদর্ অনুদমাজেত পে বৃজি রপদয়দ ।    



 

    ১.২. শুন্য পদেে জবন্যাসঃ- 

অজতজেক্ত 

সজচব/তদুধ ড পে 

রিলা  

কম ডকতডাে পে 

অন্যান্য ১ম রের্ীে 

পে 

২য় রের্ীে 

পে 

৩য় রের্ীে পে ৪র্ ড রের্ীে 

পে 

রমাট 

- - ৫৮ ৫০ ২৫৬ ৩৯ ৪০৩ 

 

   ১.৩. অতীব গুরুত্বপূর্ ড (Strategic) পে (অজতজেক্ত সজচব/সমপেমর্ ডাো সম্পন্ন/সাংিা প্রধান/তদুধ ড) শুন্য র্াকদল তাে তাজলকাঃ-                                                              

প্রদর্ািে নয়।  

 

    ১.৪ শুন্য পে পূেদর্ বড় েকদমে রকান সমস্যা র্াকদল তাে বর্ ডনাঃ-  

  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড আইন/২০১৩ অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড, বাাংলাদেশ রেশম েদবর্র্া ও প্রজশযর্ ইন্সটিটিউট এবাং জসল্ক 

ফাউদেশনদক একীভুত কদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড েঠন কো হদয়দ । একীভূত প্রজতষ্ঠান জহদসদব বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাাংেঠজনক 

কাঠাদমা ও প্রজবধানমালা অনুদমাজেত না হওয়ায় জনদয়াে প্রজক্রয়া বন্ধ েদয়দ । 

     

 ১.৫  অন্যান্য পদেে তথ্যঃ-  

প্রজতদবেনাধীন ব দে উন্নয়ন বাদিট রর্দক োিস্ব বাদিদট 

িানান্তজেত পদেে সাংখ্া 

প্রজতদবেনাধীন ব দে উন্নয়ন বাদিট রর্দক োিস্ব বাদিদট িানান্তদেে 

িন্য প্রজক্রয়াধীন পদেে সাংখ্া 

-- -- 

 *রকান সাংলগ্নী ব্যবহাে কোে প্রদয়ািন নাই।  

   

  ১.৬ জনদয়াে/পদোন্নজত প্রোনঃ- 

প্রজতদবেনাধীন ব দে পদোন্নজত নতন জনদয়াে প্রোন মন্তব্য 

কম ডকতডা কম ডচােী রমাট কম ডকতডা কম ডচােী রমাট 

- - - - - - - 

    

১.৭ ভ্রমন/পজেেশ ডন (রেদশ)   

ভ্রমর্/পজেেশ ডর্ 

(রমাট জেদনে সাংখ্া) 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রজতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/দেশাল 

এ্যামসসয়টন্ট 

সজচব মন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প পজেেশ ডর্ - - - প্রদর্ািে নদহ 

পাব ডতে চট্রগ্রাদম ভ্রমর্ - - - 

 

  

১.৮ ভ্রমন/পজেেশ ডন (জবদেদশ)   

ভ্রমর্/পজেেশ ডর্ 

(রমাট জেদনে সাংখ্া 

মন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রজতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/দেশাল  

এ্যামসসয়টন্ট 

সজচব মন্তব্য 

- - - - প্রদর্ািে নদহ 

  

 *কতজেন জবদেদশ ভ্রমর্ কদেদ ন সুজনজেষ্টভাদব উদেখ কেদত হদবঃ  প্রদর্ািে নদহ। 

 

      ১.৯ উপদোক্ত ভ্রমদনে পে ভ্রমন বৃিান্ত/পজেেশ ডর্ প্রজতদবেন োজখদলে সাংখ্া - প্রদর্ািে নদহ।  

 

(২) অজর্ট আপজি  

 

২.১ অজর্ট আপজি সাংক্রান্ত তথ্য(০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত)   

                                                                                                         (টাকাে অাংক রকাটি টাকায় প্রোন কেদত হদব) 

মন্ত্রর্ালয়/ 

জবভােসমূদহে নাম 

অজর্ট আপজি ের্শীদট 

িবাদবে 

সাংখ্া 

জনেজিকৃত অজর্ট আপজি অজনষ্পন্ন অজর্ট আপজি 

সাংখ্া টাকাে পজেমান 

(রকাটি টাকায়) 

সাংখ্া টাকাে পজেমান 

(রকাটি টাকায়) 

সাংখ্া টাকাে পজেমান 

(রকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রর্ালয়, 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন 

রবার্ ড, োিশাহী। 

 

১৮ 

 

২১.৪৯০৩ 

 

৪ টি 

 

২ 

 

০.০০২৬ 

 

 

১৬ 

 

২১.৪৮৭৭ 

 



 

২.২ অজর্ট জেদপ ডাদট গুরুতে/বড় েকদমে রকান িাজলয়াজত/অর্ ড আত্মসাৎ,অজনয়ম ধো পদড় র্াকদল রস সব রকসসমূদহে তাজলকাঃ 

      সনই। 

 

(৩)   শাংখলা/জবভােীয় মামলা (মন্ত্রর্ালয়/জবভাে এবাং অজধেপ্তে/সাংিাে সজিজলত সাংখ্া)  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড।   

 

প্রজতদবেনাধীন অর্ ড ব দে (২০২০-২১) 

মন্ত্রর্ালয়/ অজধেপ্তে/  সাংিা সমূদহ 

পুজিভুত রমাট জবভােীয় মামলাে সাংখ্া 

প্রজতদবেনাধীন  ব দে জনেজিকৃত  মামলাে সাংখ্া রমাট অজনষ্পন্ন জবভােীয় 

মামলাে সাংখ্া চাকুেীচ্যেজত/ 

বেখাস্ত 

অব্যাহজত অন্যান্য েে 

১৭ - ৩ ৩ ৬ ১১ 

    

 (৪) সেকাে কর্তডক/সেকাদেে জবরুদি োদয়েকৃত মামলা(০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত)    

সেকাজে সম্পজি/স্বার্ ড েযাদর্ ড 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/আওতাধীন 

সাংিাসমূহ কর্তডক োদয়েকৃত 

মামলাে সাংখ্া। 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাদেে 

জবরুদি োদয়েকৃত েীট 

মামলাে সাংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনে 

রযদে সেকাদেে জবরুদি 

োদয়েকৃত মামলাে সাংখ্া 

োদয়েকৃত 

রমাট মামলাে 

সাংখ্া 

জনেজিকৃত রমাট 

মামলাে সাংখ্া 

- ৩ - ৩ ২ 

 

(৫) মানব সম্পে উন্নয়নঃ- 

৫.১ রেদশে অভেন্তদে প্রজশযর্ (০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত)   

 

প্রজশযর্ কম ডসূমচে রমাট সাংখ্া- ৩ টি 

 

মন্ত্রর্ালয় এবাং আওতাধীন সাংিাসমূহ রর্দক অাংশ গ্রহর্কােীে সাংখ্া 

৬২৫ িন 

   

৫.২  মন্ত্রর্ালয়/অজধেপ্তে কর্তডক প্রজতদবেনাধীন অর্ ড ব দে (২০২০-২১)  রকান ইন-হাউি প্রজশযদর্ে আদয়ািন কো হদয় র্াকদল তাে 

বর্ ডনাঃ- APA, SDG, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কি যশালা, চাকুরী সংক্রান্ত, সুশাসন সংক্রান্ত, মনেমিত হাজিো অধ্যাদেশ, সামভ যস বমহ, অমিস 

ব্যবস্থািনা, সসবা সহেীকরণ, তথ্য অমধকার, সেযষ্ঠতা মনধ যারণ, ই-িাইমলং, আইমসটি, আউট সসামস যং নীমতিালা, ইন্টারয়নট-ইয়িইল 

সংক্রান্ত এ্বং ইয়নায়ভশন সংক্রান্ত রমাট ১৬ টি মবষয়ে সব যরমাট ১,১৩৯ িনদক প্রজশযর্ প্রোন। 

                                                                                                                                 

৫.৩ প্রজশযর্ কম ডসূচীদত কম ডকতডা/কম ডচােীদেে অাংশ গ্রহর্ বা মদনানয়দনে রযদে বড় েকদমে রকান সমস্যা র্াকদল তাে বর্ ডনাঃ- 

  িনবল জেন জেন কমদত র্াকায় রিলাে বাইদে প্রজশযর্ কম ডসূজচদত অাংশগ্রহর্ বা মদনানয়ন প্রোদনে রযদে উক্ত কম ডকতডা/কম ডচােীে 

প্রজশযর্কাজলন োজয়ত্বপ্রোন/োজয়ত্বপালন একটি বড় বাঁধা।    

                                                

৫.৪   মন্ত্রর্ালদয় অন  দ্য িব রট্রজনাং (OJT) এে ব্যবিা আদ  জক-না; না র্াকদল অন  দ্য িব রট্রজনাং আদয়ািন কেদত বড় েকদমে রকান 

অসুজবধা আদ  জক-না?   

 

৫.৫  প্রজতদবেনাধীন অর্ ড-ব দে(০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত) প্রজশযদর্ে িন্য জবদেশ েমনকােী কম ডকতডাে  

       সাংখ্াঃ  -। 

 

(৬) রসজমনাে/ওয়াকডসপ সাংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত)   

  

রেদশে অভেন্তদে রসজমনাে/ওয়াকডশদপে সাংখ্া রসজমনাে/ওয়াকডসদপ অাংশ গ্রহর্কােীদেে সাংখ্া 

১০ টি ৪৮১ িন 

 

 (৭) তথ্য প্রযুজক্ত ও কজম্পউটাে িাপন   

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/ সাংিা 

সমূদহ কজম্পউটাদেে 

রমাট সাংখ্া 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/ 

সাংিাসমূদহ ইন্টােদনট 

সুজবধা আদ  জক না 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/ 

সাংিাসমূদহ (LAN) 

সুজবধা আদ  জকনা 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/ 

সাংিাসমূদহ ওদয়ন 

(WAN)  সুজবধা আদ  

জক না 

মন্ত্রর্ালয়/জবভাে/সাংিা সমূদহ 

কজম্পউটাে প্রজশজযত 

িনবদলে সাংখ্া 

৮২ আদ  নাই নাই কম ডকতডা কম ডচােী 

 ১৬ ২০  



 

(৮)  সেকাজে প্রজতষ্ঠানসমূদহে আদয়ে  লভোাংশ/মুনাফা/আোয়কৃত োিস্ব রর্দক সেকাজে রকার্াোদে িমাে পজেমার্ (অর্ ড জবভাদেে িন্য)  

                                                                                                    (টাকাে অাংক রকাটি টাকায় প্রোন কেদত হদব) 

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস (-)/বৃজিে (+) হাে 

লযেমাো প্রকৃত অিডন লযেমাো প্রকৃত অিডন লযে মাো প্রকৃত অিডন 

োিস্ব আয় ট্যাক্স রেজভনুে - - - - - - 

 নন-ট্যাক্স রেজভনুে - - - - - - 

উবৃি (ব্যবসাজয়ক আয় রর্দক) - - - - - - 

লভোাংশ জহসাদব - - - - - - 

 

(৯)  প্রজতদবেনাধীন অর্ ড ব দে সম্পাজেত উদেখদর্াগ্য কার্ ডাবজল/আইন, জবজধ ও নীজত প্রর্য়ন/সমস্যা-সঙ্কটঃ- নাই।  

 

৯.১ প্রজতদবেনাধীন অর্ ড ব দে নতন আইন, জবজধ ও নীজত প্রর্য়ন হদয় র্াকদল তাে তাজলকাঃ-  নাই। 

      ৯.২ প্রজতদবেনাধীন (২০২০-২১ )অর্ ড ব দে সম্পাজেত গুরুত্বপূর্ ড/উদেখদর্াগ্য কার্ ডাবজলঃ- 

১। সমগ্র রেদশে সম্প্রসাের্ এলাকায় ৫.৮৫ লযটি তুঁতচাো উৎপােন, জবতের্ ও রোপণ কো হদয়দ ।                  

২। রেশম বীিাোেসমূদহ ৮,৬৭৫ রকজি  বীিগুটি উৎপােন কো হদয়দ । 

৩। রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে জনয়ন্ত্রনাধীন রেশম বীিাোে ও জপ-৩ রকদে রমাট ৪.০০ লযটি রোেমুক্ত রেশম জর্ম উৎপােন ও জবতের্ 

কো হদয়দ । 

৪। সম্প্রসাের্ এলাকায় ১.৪৫ লয রকজি রেশম গুটি উৎপােন কো হদয়দ ।  

৫। রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে জনয়ন্ত্রনাধীন জমজনজফদলচাে রকদে ১.০৯৯ সিমিক টন রেশম সুতা উৎপােন কো হদয়দ ।   

৬। রােশাহী সরশি কারখানাে ১০,৮১০ মিটার সরশি কািড় উৎিামিত হয়েয়ে। 

৭। ৬২৫ িন রেশম চাজর্ ও বসনীদক প্রজশযর্ জেদয় েয কদে েদড় রতালা হদয়দ । 

৮। চাকী জেয়াজোং রকেগুজলদত ২.০০ লযটি জর্দমে চাকী পলু পালন কদে রেশম চার্ীদেে জনকট জবতের্ কো হদয়দ । 

৯। ৪২০ জবঘা তুঁত িজম চার্াবাে ও েযর্াদবযর্ কো হদয়দ  । 

১০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে জনদে ডশনা রমাতাদবক ৪১টি রিলাে ৯৯ টি উপদিলায় আমাে বাড়ী  আমাে খামাে প্রকদল্পে  ৫২৮ টি সজমজতে  

২২,৭৩৩ িন  সেস্যদেে িজেপ কদে ৩,৮০৩ িন সুজবধাদভােীদক তুঁত চাদর্ে সাদর্ সম্পৃক্তকেদর্ে িন্য জনব ডাচন কো হদয়দ  ।  ৬৯৭ েন 

সরশি চামষ িলুিালয়ন সম্পৃক্ত হয়ে সরশি গুটি উৎিািন করয়ে। জনব ডাজচত সেস্যদেে মদধ্য ১২৫২ িনদক তুঁতচাো রোপন ও পজেচর্ ডা 

জবর্দয় প্রজশযর্ প্রোন কো হদয়দ । এ পর্ যন্ত “আমার বাড়ি আমার খামার” প্রকল্পভূক্ত ২৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হষেষেন 

এবং তাঁদদর মষে ৬৯৭ জন সদস্য দরশমষপাকা পালন কষর উৎপাড়দত দরশমগুটি ড়বক্রষের মােষম আড়থ যকভাষব স্বচ্ছল 

হষেষেন। 

১১। জপ-৩ রকদে ৯টি মার্তিাত সাংেযর্ কো হদয়দ ।   

১২। আইজর্য়াল রেশম  পেী  ও সম্প্রসাের্  এলাকাে চাজর্দেে ৪,০০০ টি র্ালা ও ৩,৯০০ টি চেকী, সুতাে িাল ৩,৭৭০টি (পলু 

পালন সামগ্রী)ঘড়া ১৩৬টি  এবাং পলুঘে ৫০টি  জবনা মূদে জবতের্ কো হদয়দ ।  

    

 ৯.৩   ২০২০-২০২১ অর্ ড ব দে মন্ত্রর্ালদয়ে কার্ ডাবজল সম্পােদন বড় েকদমে রকান সমস্যা/সাংকদটে আশঙ্কা কো হদল তাে জববের্ 

(সাধাের্/রুটিন প্রকৃজতে সমস্যা/সঙ্কট উদেদখে প্রদয়ািন রনই;উোহের্ঃ পে সৃিন, শূন্যপে পূের্ ইতোজে) 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড আইন/২০১৩ অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড, বাাংলাদেশ রেশম েদবর্র্া ও প্রজশযর্ ইন্সটিটিউট 

এবাং জসল্ক ফাউদেশনদক একীভুত কদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড েঠন কো হদয়দ । একীভূত প্রজতষ্ঠান জহদসদব বাাংলাদেশ 

রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাাংেঠজনক কাঠাদমা ও প্রজবধানমালা অনুদমাজেত না হওয়ায় জনদয়াে প্রজক্রয়া বন্ধ েদয়দ । 

 

ক্রজমক ১০.১ হদত ১০.৩ পর্ ডন্ত এবাং  ক্রজমক ১১.২ হদত ১৪.১ পর্ ডন্ত - প্রদর্ািে নদহ। 

    

(১১) উৎপােন জবর্য়ক (সাংজিষ্ট মন্ত্রর্ালয় পুের্ কেদব) 

১১.১ কৃজর্/জশল্প পণ্য, সাে, জ্বালাজন ইতোজে (সরকামর ির্ যায়ে সরশি সবায়ড যর সুতা উৎিািয়নর তথ্যঃ) 

মন্ত্রর্ালদয়ে নাম পদণ্যে নাম প্রজতদবেনাধীন 

অর্ ড-ব দে 

(২০২০-২১) 

উৎপােদনে 

লযেমাো 

প্রজতদবেনাধীন 

অর্ ড-ব দে 

(২০২০-২১) 

প্রকৃত উৎপােন 

লযেমাো 

অনুর্ায়ী 

উৎপােদনে  

শতকো হাে 

 

রেশি উৎপােদন 

রেদশে অভেন্তেীর্ 

চাজহোে কত 

শতাাংশ রমটাদনা 

র্াদে 

পূব ডবতী 

অর্ ড-ব দে 

(২০১৯-২০) 

উৎপােন 

বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রর্ালয় 

সুতা   ০.০০৭০০  

লয সকমে 

০.০১০৯৯  

লয সকমে 

১৫৭% ০.৩৬% ০.০১২১১  

লয রকজি 



 

 

(১৫)    উন্নয়ন  প্রকল্প সাংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পজেবীযর্ ও মূোয়ন জবভাদেে িন্য) 

      ১৫.১ উন্নয়ন প্রকদল্পে অর্ ড বোদ্দ ও ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত)  

 

প্রজতদবেনাধীন ব দে রমাট প্রকদল্পে সাংখ্া  প্রজতদবেনাধীন  ব দে 

এজর্জপদত রমাট বোদ্দ 

( রকাটি টাকায়) 

প্রজতদবেনাধীন ব দে বোদদ্দে 

জবপেীদত ব্যদয়ে পজেমান ও বোদদ্দে 

জবপেীদত ব্যদয়ে শতকো হাে 

প্রজতদবেনাধীন ব দে 

মন্ত্রর্ালদয় এজর্জপ 

জেজভউ সভাে সাংখ্া 

(১) ' রেশম চার্ সম্প্রসাের্ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম পাব ডতে 

রিলাসমূদহ োজেদ্র জবদমাচন’ শীর্ ডক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-

জুন, ২০২২)। প্রাক্কজলত ব্যয় ২৫০৭.০০ লয টাকা। 

৫.৫৪ রকাটি 

 

৪৬৭.৪৩ লয টাকা  

(৮৪.৩৭%) 

১২ টি 

(২)রেশম চার্ সম্প্রসােদর্ে মাধ্যদম বৃহিে োংপুে রিলাে 

োজেদ্র হ্রাসকের্ শীর্ ডক প্রকল্প (এজপ্রল'২০১৯ -জুন'২০২৩) 

প্রাক্কজলত ব্যয় ২৪৪৮.০০ লয টাকা। 

৬.০০ রকাটি ৫০৪.৬৫ লয টাকা 

৮৪% 

    

  ১৫.২ প্রকদল্পে অবিা (০১ জুলাই ২০২০ রর্দক ৩০ জুন ২০২১ পর্ ডন্ত) 

শুরু কো নতন 

প্রকদল্পে সাংখ্া 

প্রজতদবেনাধীন ব দে 

সমাপ্ত প্রকদল্পে 

তাজলকা 

প্রজতদবেনাধীন ব দে 

উদবাধনকৃত সমাপ্ত 

প্রকদল্পে তাজলকা 

প্রজতদবেনাধীন ব দে চলমান প্রকদল্পে কদম্পাদনন্ট জহসাদব সমাপ্ত  গুরুত্বপূর্ ড 

অবকাঠাদমা 

১ ২ ৩ ৪ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

নাই 

দরশম চাে সম্প্রসারষের মােষম বৃহত্তর রংপুর দজলার দাড়রদ্র হ্রাসকরে শীে যক 

প্রকল্পঃ 

 (১) বিবাড়ি ও রােীশংককল ড়মড়নড়িষলচার দকষে দমরামত, সংস্কার ও 

সম্প্রসারে কাজ।  

(২) সসেদপুর ও বিবাড়ি (আইষের কামার) চাকী দসন্টাষরর সীমানা প্রাচীর ও 

মাটি ভরাট কাজ। 

  

ক্রজমক ১৫.৩ হদত ১৫.৬ পর্ ডন্ত প্রদর্ািে নদহ। 

(১৬)   ঋন ও অনুোন সাংক্রান্ত তথ্য (অর্ ডননজতক সম্পকড জবভাদেে িন্য) 

ব ে চ্যজক্তে ধেন চ্যজক্তে সাংখ্া কজমটদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

জর্সবাস ডদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

জেদপদমন্ট 

(দকাটি টাকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০২০-২১ ঋর্চ্যজক্ত - - - আসল -  

সুে - 

অনুোন চ্যজক্ত - - - - 

রমাট - - - - 

২০১৯-২০ ঋর্চ্যজক্ত - - - আসল -  

সুে - 

অনুোন চ্যজক্ত - - - - 

রমাট - - - - 

 

(১৭)  অবকাঠাদমা উন্নয়ন (অবকাঠাদমা উন্নয়ন কম ডসূজচ ও বাস্তবায়ন অগ্রেজতে জববের্, সাংজিষ্ট অর্ ড-ব দে(২০২০-২১) বোদ্দকৃত অর্ ড, ব্যজয়ত 

অর্ ড, সাংজিষ্ট অর্ ড-ব দে(২০২০-২১) লযেমাো এবাং লযেমাোে জবপেীদত অজিডত অগ্রেজত)   

ক্রঃ

নাং 

অবকাঠাদমাে নাম বোদ্দকৃত অর্ ড 

(লক্ষ্য) 

ব্যজয়ত অর্ ড 

(লক্ষ্য) 

লযেমাো অজিডত 

১.   বিবাড়ি ও রােীশংককল ড়মড়নড়িষলচার দকষে দমরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারে 

কাজ।  

২৪.৫০  

 

২৪.৪৬ 

 

১০০% ১০০%  

২. সসেদপুর ও বিবাড়ি (আইষের কামার) চাকী দসন্টাষরর সীমানা প্রাচীর ও মাটি 

ভরাট কাজ।  

৩৫.০০ ৩৪.৯৯ ১০০% ১০০%  

 

 ক্রজমক ১৮ রর্দক ক্রজমক ২৪.২ পর্ ডন্ত  প্রদর্ািে নদহ। 

 

             স্বাক্ষ্মরত/ ০৭/০৭/২০২১  

             মহাপজেচালক                                                              সজচদবে স্বাযে 

              বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড                                           নামঃ 


