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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

১৩৭-১৩৮মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

www.bscic.gov.bd 

২০২১-২২ অর্ থবছরে এডিডিভুক্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পিমূদের বরাদ্দিে িাশলকা 

আডর্ থক ডিসাবঃ নরেম্বে, ২০২১                                                                                            (লক্ষ টাকায়)    

             

ক্রশমক প্রকদল্পর নাম ও 

বাস্তবায়নকাল 

প্রকল্প ব্যয় 

(প্রঃ িাঃ) 

 

প্রকল্প এলাকা, জশমর  শরমাণ, প্লট িাংখ্যা (িম্ভাব্য) ২০২১-২০২২ অর্ থবছদরর 

এশিশ  বরাদ্দ 

(প্রঃিাঃ) 

অবমুক্ত 

অর্ থ 

(প্রঃিাঃ) 

মমাট ব্যয়  

(প্রঃিাঃ) ও 

অগ্রগশির োর 

(%) 

১ ২   ৩ ৪ ৫ 

০১. শবশিক শশল্প াকথ, শিরাজগঞ্জ 

(৩য় িাংদশাশিি)  

(জুলাই ২০১০-জুন ২০২২) 

৭১৯২১.৪৫ 

 

শিরাজগঞ্জ িের, শিরাজগঞ্জ, 

৪০০.০০ একর,  

৪৮৭টি 

২৭৫০০.০০ ১৩৫২৯.০০ 

 

১২৬৮৯.৯৬ 

৪৬% 

 

০২. শবশিক শশল্প নগরী, ভৈরব 

( ২য় িাংদশাশিি)  

(জুলাই ২০১২-জুন ২০২২) 

৮০২৫.০০ 

 

ভৈরব, শকদশারগঞ্জ 

৪০.০০ একর 

 ৯৩টি 

৪৭০.০০ ২৩৫.০০ ২২০.০০ 

৪৭% 

০৩. Poverty Reduction through Integrated & Sustainable 

Markets (PRISM) 

(জানুয়াশর ২০১৫-শিদিম্বর ২০২৪)  

৩২৪৯০.০০ 

(ডিওডব 

২৪৯০.০০) 

 (প্রকল্প সািায্য 

(৩০০০০.০০) 

- ৩০.০০ (শজওশব) 

 

৭.৫০ ১.০০ 

৩% 

০৪. রাজশােী শবশিক শশল্পনগরী-২ 

(১ম িাংদশাশিি) 

(জুলাই ২০১৫-শিদিম্বর ২০২১) 

১৭২৭০.০০ িবা, োিশািী 

৫০.০০ একে 

২৯৬ টি 

 

৫১৪০.০০ ১২৮৫.০০ ২২৬৩.০৮ 

(ডবডসক িরে 

ধােকৃে 

১০০০.০০ লক্ষ 

টাকাসি ব্যয় 

দেখারনা 

িরয়রছ) 

৪৪% 

http://www.bscic.gov.bd/
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ক্রশমক প্রকদল্পর নাম ও 

বাস্তবায়নকাল 

প্রকল্প ব্যয় 

(প্রঃ িাঃ) 

 

প্রকল্প এলাকা, জশমর  শরমাণ, প্লট িাংখ্যা (িম্ভাব্য) ২০২১-২০২২ অর্ থবছদরর 

এশিশ  বরাদ্দ 

(প্রঃিাঃ) 

অবমুক্ত 

অর্ থ 

(প্রঃিাঃ) 

মমাট ব্যয়  

(প্রঃিাঃ) ও 

অগ্রগশির োর 

(%) 

১ ২   ৩ ৪ ৫ 

০৫. শবশিক শশল্প  াকথ, টাঙ্গাইল (১ম িাংদশাশিি) 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২) 

২৯৫৭৫.০০  

 

ডিিথাপুে, টাঙ্গাইল  

৪৯.৩৫ একে 

২৩টি 

 

 

১২০০.০০ ২৯৪.০০ ৯.৭৪ 

০.৮১% 

০৬. ডবডসক প্লাডিক ডশল্প নগেী  

(২য় সংরশাডধে) 

(জুলাই ২০১৫-ডিরসম্বে ২০২২) 

৪২৮০০.০০ 

 

ডসোিডেখান মুডিগঞ্জ 

৫০.০০ একে 

৩৭৭ টি 

 

 

 

৫৫০.০০ ৫৫.০০ ৮.০৮ 

১.৪৭% 

 ০৭. নরশিাংেী শবশিক শশল্পনগরী িম্প্রিারণ (১ম িাংদশাশিি)  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)  

১২৬৫৭.০০ 

 

শশবপুর, নরশিাংেী 

৩০ একর, 

৯৫টি 

১৯১০.০০ ৯৩৬.৭৫ ৩৮৭.০০ 

২০% 

০৮. শবশিক মুদ্রণ শশল্পনগরী 

(জানুয়াশর ২০১৬-শিদিম্বর ২০২১) 

 

১৩৮৭০.০০ 

 

ডসোিডেখান 

মুডিগঞ্জ 

১০০ একে 

 

২৩.০০ ৫.৭৫ ৪.৭৮ 

২১% 
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ক্রশমক প্রকদল্পর নাম ও 

বাস্তবায়নকাল 

প্রকল্প ব্যয় 

(প্রঃ িাঃ) 

 

প্রকল্প এলাকা, জশমর  শরমাণ, প্লট িাংখ্যা (িম্ভাব্য) ২০২১-২০২২ অর্ থবছদরর 

এশিশ  বরাদ্দ 

(প্রঃিাঃ) 

অবমুক্ত 

অর্ থ 

(প্রঃিাঃ) 

মমাট ব্যয়  

(প্রঃিাঃ) ও 

অগ্রগশির োর 

(%) 

১ ২   ৩ ৪ ৫ 

 ০৯. শবশিক ভবদ্যুশিক  ণ্য উৎ ােন ও োলকা প্রদকৌশল শশল্পনগরী (১ম 

িাংদশাশিি) 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২) 

৩০৯৫৯.০০ 

 

টঙ্গীবাশি, মুশিগঞ্জ ৫০.০০ একর, 

৩৬১টি 

১৪০০.০০ ৭০০.০০ ৪০২.০০ 

২৯% 

১০. শবশিক শশল্পনগরী, রাউজান  

(১ম িাংদশাশিি) 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২) 

৯৩৬৬.০০ 

 

রাউজান, চট্টগ্রাম 

৩৫.০০ একে 

৬৫টি 

১৩০০.০০ ৬৫০.০০ ৫০০.০০ 

৩৮% 

১১. বশরশাল শবশিক শশল্প নগরীর অনুন্নি এলাকা উন্নয়ন এবাং উন্নি এলাকার 

অবকাঠাদমা মমরামি ও পুনঃশনম থাণ প্রকল্প (১ম িাংদশাশিি) 

(জানুয়াশর ২০১৭-শিদিম্বর ২০২১) 

৭১৫৪.০০ 

 

বডেশাল, 

১৩১.৬১ একে 

৪৭০ টি 

(উন্নে এলাকায় ৩৬০টি অনুন্নে এলাকায় ১১০টি) 

৫০০.০০ ২৫০.০০ ১৪০.০০ 

২৮% 

১২. শবশিক মকশমকুাল ইন্ডাশিয়াল  াকথ, মুশিগঞ্জ (১ম িাংদশাশিি) 

(জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২) 

১৬১৫৭৩.০০ 

 

ডসোিডেখান 

মুডিগঞ্জ 

৩০৮.৩৩ একে 

২১৫৪ টি 

 

 

৩০০০.০০ ১৫০০.০০ ৩৫০০.০০ 

(ডবডসক িরে 

ধােকৃে 

২০০০.০০ লক্ষ 

টাকাসি ব্যয় 

দেখারনা িরয়রছ) 

১০০% 
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ক্রশমক প্রকদল্পর নাম ও 

বাস্তবায়নকাল 

প্রকল্প ব্যয় 

(প্রঃ িাঃ) 

 

প্রকল্প এলাকা, জশমর  শরমাণ, প্লট িাংখ্যা (িম্ভাব্য) ২০২১-২০২২ অর্ থবছদরর 

এশিশ  বরাদ্দ 

(প্রঃিাঃ) 

অবমুক্ত 

অর্ থ 

(প্রঃিাঃ) 

মমাট ব্যয়  

(প্রঃিাঃ) ও 

অগ্রগশির োর 

(%) 

১ ২   ৩ ৪ ৫ 

১৩. শবশিদকর ৮টি শশল্প নগরী মমরামি ও পুনঃশনম থাণ 

(জানুয়াশর ২০২০- শিদিম্বর ২০২১) 

৭৪২৫.০০ 

 

ময়মনশিাংে, জামালপুর, নরশিাংেী, কুশমল্লা, কক্সবাজার, 

খাশেমনগর-শিদলট, বগুিা ও িািক্ষীরা 

৫০০.০০ ২৫০.০০ ১৬৫.০০ 

৩৩% 

 মমাট 

শজওশব 

প্রকল্প িাোয্য 

 

৪৪৫০৮৫.৪৫ 

৪১৫০৮৫.৪৫ 

৩০০০০.০০ 

 ৪৩৫২৩.০০ 

৪৩৫২৩.০০ 

- 

১৯৬৯৮.০০ 

১৯৬৯৮.০০ 

 

 

২০২৯০.৬৪ 

২০২৯০.৬৪ 

৪৭% 


