
সূচিপত্র-দ্বিতীয় খন্ড 
 

২০১৫-২০১৬ অর্ থবছররর এচিচপভুক্ত মাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন প্রচিরবদন 
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০১) স্থানীয় রকার ববভাগ   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ০১-০১ 

  1.  অ্যাকবিক্ষভবিং বভক্ষজ ককািট ইন বাংাক্ষেল (২য় ংল্পাবধত)  ০২-০৯ 

  2.  Improvement of Road Infrastructure and Beautification 

Works Around Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket 

Stadium and Major Roads of Dhaka City for ICC World Cup 

T-20 Bangladesh, 2014 (1
St

 Revised) 

 

১০-১৮ 

  3.  অগ্রাবিকার বভবিক্ষে গুরূত্বপূণট পল্লী অবকাঠাক্ষমা উন্নয়ন প্রকল্প  
(IRIDP প্রকে, ১ম ংক্ষলাবিে) 

 
১৯-২৮ 

  4.  ইউবনয়ন ংল্পমাগ ড়ক বনভমাণ ও অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন প্রকে: ফৃত্তয ভয়ভনবং 

(ভয়ভনবং, টাঙ্গাইর, জাভারুয, বকল্পাযগঞ্জ ও ননত্রল্পকানা) নজরা 
 

২৯-৩৫ 

  5.  দ্বখগাঁও ফ্লাইওভাররর লুপ দ্বিম মাণ (ারয়দাবাদ প্রারে) (১ম ংরলাদ্বিত)  ৩৬-৪১ 

  6.  নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উজেলাধীন ল্লী অবকাঠাজ া উন্নয়ন  (নারায়ণগঞ্জ-৪)  ৪২-৪৭ 

  7.  িারায়ণগঞ্জ জোর দর উপরোর ড়ক উন্নয়ি  ৪৮-৫৩ 

  8.  ভাদাযীুয নৌযবাধীন াকুনী নরক ও নৌযাকম উন্নয়ন  ৫৪-৬০ 

  9.  ইভপু্রবল্পভন্ট অ্ফ প্রাইভাবয নেল্পনজ বল্পেভ এন্ড বযকনস্ট্রাকন অ্ফ নগযবফন উইথ 

প্রবকউযল্পভন্ট অ্প এযাল্পনবয়ার বববল্পকর এন্ড ইকুল্পভন্ট পয বল্পরট ববট 

কল্পমাল্পযন 

 

৬১-৬৯ 

  10.  ঠাকুযগাাঁও নজরায অ্ন্ততগমত ফাবরয়াডাঙ্গী, বযুয এফং যাণীংককর উল্পজরা গ্রাভীণ 

অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন প্রকে 
 

৭০-৭৮ 

  11.  ঢাকা দবিণ ববট কল্পমাল্পযল্পনয প্রধান ড়কভুল্পয যিণাল্পফিননয জন্য নকাল্ড বয-

াইবকং প্ল্যান্ট ও ইকুইল্পভন্ট ংগ্র 
 

৭৯-৮৫ 

  12.  ল্লী অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন প্রকে (খরুনা, ফাল্পগযাট ও াতিীযা নজরা) প্রকে (২য় 
ংরলাচিি) 

 
৮৬-৯৫ 

  13.  ল্লী অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন (জনগুরুত্বুণম গ্রাভীণ নমাগাল্পমাগ এফং াট-ফাজায উন্নয়ন 

ও ুনফমান) ২য় খন্ড 
 

৯৬-১০৩ 

  14.  ফবযার ববট কল্পমাল্পযল্পনয ড়ক উন্নয়ন ও প্রস্থকযণ নেন-কাভ-পুটাথ 

বনভমাণ 
 

১০৪-১১২ 

  15.  ফৃত্তয ভয়ভনবং, বল্পরট ও পবযদুয এরাকায় িদু্রাকায াবন ম্পদ উন্নয়ন  ১১৩-১২৫ 

  16.  নভয়য নভাাম্মদ াবনপ পাইওবাল্পযয নীল্পে মাত্রফাড়ী ল্পত জয়কারী ভবিয মমন্ত 

িবতগ্রস্ত যাস্তা, নদমভা এফং পুটাল্পতয উন্নয়ন 
 

১২৬-১৩৩ 

  17.  বল্পরট ও ফবযার ভানগযীল্পত াবন যফযা , স্যাবনল্পটন ও নেল্পনজ প্রকে 
(২য় ংল্পাবধত) 

 
১৩৪-১৪৮ 

  18.  বল্পরট ববট কল্পমাল্পযল্পনয গুরুত্বুণম অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ  ১৪৯-১৫৮ 
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  19.  বল্পযাজুয, টাংগাইর, ভাবনকগঞ্জ, বযাজগঞ্জ, নওগাাঁ, ননত্রল্পকানা নজরায ৮বট ব্রীজ 

বনভমাল্পণয রল্পিয বযল্পফগত ও অ্থমকনবতক ভীিা ও যংুয নজরায ীযগঞ্জ 

উল্পজরায় একবট ব্রীল্পজয ম্ভাফযতা ভীিা 

 ১৫৯-১৬৪ 

  20.  যাজাী ওয়াায বু-উবযস্থ াবন নাধনাগাল্পযয ম্ভাফযতা ভীিা  ১৬৫-১৬৯ 

  21.  ইন্টাবযভ আল্পজমন্ট সুল্পয়াল্পযজ কনস্ট্রাকন এন্ড বযহ্যাবফবরল্পটন প্রল্পজক্ট 
(আইইউএবআযব)-২ 

 ১৭০-১৭৮ 

  22.  জরুযী াবন যফযা ও গবীয নরকূ ুনফমান প্রকে  ১৭৯-১৮৬ 

  23.  ঢাকা ওয়াটায াপ্ল্াই এন্ড স্যাবনল্পটন প্রল্পজক্ট (২য় ংল্পাবধত)  ১৮৭-১৯৪ 

  24.  নফষৃ্ট এফং নদী বাঙ্গল্পন বফরীন উল্পজরা ভূল্প কভল্পপ্ল্ক্স বফন বনভমাণ  ১৯৫-২০৪ 

  25.  নবারা নৌযবা অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন (১ভ ংল্পাবধত)  ২০৫-২১৩ 

  26.  যাজাী ভানগযীল্পত াবন যফযা ফযফস্থায উন্নয়ন  ২১৪-২২১ 

  27.  োাঁাইনফাফগঞ্জ নজরায দাবযয়াযুয ল্পত বনভমাণাধীন ৫৪৬ বভটায ২য় ভানিা 
নতু ল্পয় সুিযুয ইউবনয়ল্পনয ভযাাগরা , নভাল্লাগ্রাভ, দ্মা নফড়ীফাাঁধ ল্পয় 
বফগঞ্জ রৃরমবুয মমন্ত যাস্তা উন্নয়ন প্রকে 

 ২২২-২২৮ 

  28.  সুজানগয নৌযবায ফান্নাই খাল্পরয তীয ংযিণ, খার ুনমখনন এফং নৌযবায 
অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন 

 ২২৯-২৩৫ 

  29.  াল্পয়দাফাদ াবন নাধনাগায নপজ -২ এয বফরৃযৎ যফযা বস্থবতীর যাখায জন্য 
৩৩/১১ নকবব ইল্পরকবিকযার াফ-নেন যফযা ও স্থান 

 ২৩৬-২৪০ 

  30.  যাঞ্চল্পর জরফায় ুবযফতমন অ্ববনমাজন এয অ্বধল্পন ফবযার ববটয রৃফমরতা 
বফল্পেলন এফং ম্ভাফযতা ভীিায জন্য যাভমকাযী নফা গ্রণ 

 ২৪১-২৪৫ 

  31.  এনল্পনবং আযফান গবমল্পনন্স  ২৪৬-২৫০ 

  32.  ওক্ষয়স্ট মযাক্ষনজক্ষমক্ষটিয জন্য যানবান ও যন্ত্রপাবে ক্রয় এবং এফল্ট প্ল্যাটি 
স্থাপন 

 ২৫১-২৫৬ 

  33.  জন্ম ভৃতুয বনফন্ধন (৩য় মমায়)  ২৫৭-২৬৩ 

  34.  জাভারুয নজরায ভাদাযগঞ্জ উল্পজরাধীন “ফাবরজুবড় বজব ল্পত ফগুড়া নজরায 
াবযয়াকাবি বজব ড়ক উন্নয়ন োাঁদুয খাল্পরয উয ১১০ বভ. ব্রীজ বনভমাণ” 

 ২৬৪-২৭২ 

  35.  জাভারুয নজরায নভরাি ও ভাদাযগঞ্জ উল্পজরাধীন অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন  ২৭৩-২৮১ 

  36.  টাঙ্গাইর নজরায ফাাইর উল্পজরাধীন বিনাই (ুংরী) নদীয উয ৩বট ব্রীজ 
বনভমাল্পণয ম্ভাফযতা ভীিা 

 ২৮২-২৮৬ 

  37.  নগর অংলীোবরক্ষত্বর মািযক্ষম োবরদ্র হ্রাকরণ (১ভ ংক্ষলাবিে)   ২৮৭-৩০০ 

  38.  বঙ্গবনু্ধ অবিিবরয়াম বনমটাণ (৪ো ৫০০ বি বববলষ্ট)  ৩০১-৩০৭ 

  39.  যংুয নজরায ীযগঞ্জ উল্পজরাধীন কযল্পতায়া নদীয উয ০১ বট, নাযায়নগঞ্জ 
নজরায রূগঞ্জ উল্পজরাধীন ফারু নদীয উয ০২ বট ও ঢাকা নজরায াবায 
উল্পজরাধীন তুযাগ নদীয উয ০১ বট ব্রীল্পজয ভন্বল্পয় ফমল্পভাট ০৪ বট ব্রীজ 
বনভমাল্পণয ম্ভাফযতা ভীিা (১ভ ংল্পাবধত) 

 ৩০৮-৩১২ 

  40.  Establishing A Regulatory Framework for Urban Water 

Supply and Sanitation, Phase-1 

 ৩১৩-৩১৭ 
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  41.  বাংারদরলর দ্বিব মাদ্বিত উপরো এবং ইউদ্বিয়ি পদ্বররদ  

প্রাবন্তক  

Local Climate Adaptive Living for Selected 

Upazila and Union Parishads of Bangladesh) 

 ৩১৮-৩২৬ 

  42.  উল্পজরা ড়ক উন্নয়ন প্রকে (২য় ংক্ষলাবিে)  ৩২৭-৩৩৯ 

  43.  মযত গাজী নফাযান উবিন (যাাঃ) ভাজায ও তৎংরগ্ন অ্ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন  ৩৪০-৩৪৬ 

০২) জােীয় ংে বিবায়   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৩৪৭-৩৪৭ 

  44.  নস্ট্রংল্পদবনং ারমাল্পভন্টাবয ওবাযাইট (এবও)  ৩৪৮-৩৫৫ 

০৩) কৃব মন্ত্রণায়   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৩৫৬-৩৬১ 

  45.  নে কাল্পজ বফএবডব’য অ্োর/ুঅ্ল্পকল্পজা গবীয নরকূ েরকযণ (১ভ ংল্পাবধত)  ৩৬২-৩৭০ 

  46.  ভ-ূউপবরস্থ পাবন উন্নয়ক্ষনর মািযক্ষম কি কমটূবি (১ম ংক্ষলাবিে)  ৩৭১-৩৮৩ 

  47.  বফএআযআই এয ফারাইনাক বফল্পেলণ গল্পফলণা ম্প্রাযণ ও েরভান যাখা (১ভ 

ংল্পাবধত) 

 ৩৮৪-৩৯২ 

  48.  পূব থাঞ্চীয় মচিি কৃচ উন্নয়ন-২য় পয থায় (১ম ংরলাচিি)  ৩৯৩-৪০৮ 

  49.  স্মার্ থ কাি থ ববইজি চপ্র-বপইি পাম্প ইউরজ এন্ড এনাচজথ বমজাচরং চরেম 

(চপচপইউইএম)-২য় পয থায় 
 ৪০৯-৪২২ 

  50.  বৃত্তর রংপুর িরাঞ্চরর দ্রচরদ্র জনর াষ্ঠীর কম থংস্থান সৃচির রযে ইক্ষু িা প্রকে  ৪২৩-৪৩৩ 

  51.  বাংারদরলর দচযণ অববাচকা (বচরলা) অঞ্চর  ভূ-উপচরস্থ পাচন ব্যবাররর 

মাধ্যরম বি ও  পুনব থান (১ম ংরলাচিি) 
 ৪৩৪-৪৩৯ 

  52.  কন্দা ফ উন্নয়ন (২য় ংরলাচিি); কৃচ ম্প্রারণ অচিদপ্তর অং   ৪৪০-৪৪৯ 

  53.  পাবটেয িট্টগ্রাক্ষমর কিকই কৃব বভবিক জীবন যাত্রা বজায় রাখার জন্য পাাক্ষের 
ছোয় বৃবষ্টর পাবন ংরেণ 

 ৪৫০-৪৫৭ 

  54.  কন্দা ফ উন্নয়ন (২য় ংরলাচিি)  (চবএচিচ অং )  ৪৫৮-৪৭৪ 

  55.  কন্দা ফ উন্নয়ন (২য় ংরলাচিি)  (বাদ্বর অং )  ৪৭৫-৪৮২ 

  56.  ন্যালিা এদ্বিকািারা জেকরিাদ্বে জপ্রািাম (এিএটিদ্বপ-০২) দ্বপ্রপাররলি 

ফ্যাদ্বদ্বটি 
 ৪৮৩-৪৯০ 

  57.  ফুি চচকউচরটি থ্রু এনরন্সি এচিকািারা বপ্রািাকলন, িাইভারচফাইি বার থ 

অফ ইনকাম, ভোলু এচিলন এন্ড মারকথটিং ইন বাংারদল (এফ এ এম এ চপ), 

ময়মনচং-বলরপুর 

 ৪৯১-৫০২ 

  58.  তুা উন্নয়ি জবারড মর গরবণা কায মক্রম লদ্বিলাীকরণ (২য় ংরলাদ্বিত ) (দ্ববরল 

ংরলাদ্বিত) 
 ৫০৩-৫১২ 

  59.  মৃদ্বিকা ম্পদ ব্যবস্থাপিা ও কৃক জবা (১ম ংরলাদ্বিত)  ৫১৩-৫২১ 

০৪) পাবনম্পে মন্ত্রণায়   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৫২২-৫২৮ 
  60.  এনবায়যনল্পভন্টার ইভযাক্ট এল্পল্পভন্ট (ইআইএ) োবড অ্ফ ৩০ বডপাল্পযন্ট 

বফডবিউবডবফ প্রল্পজক্ট টু বফ ইভবপ্ল্ল্পভল্পন্টড আন্ডায ক্লাইল্পভট নেঞ্জ িাষ্ট পান্ড 
(বববটএপ) 

 

৫২৯-৫৩২ 



ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/প্রকল্পেয নাভ  ৃষ্ঠা নং 

  61.  বপবজবফবরবট েযাবড এন্ড বডল্পটইল্ড বডজাইন গযাল্পঞ্জজ ফযাল্পযজ প্রকে  ৫৩৩-৫৩৬ 

  62.  নওগাাঁ য যিা প্রকে  ৫৩৭-৫৪৭ 

  63.  ফগুড়া নজরায় মভুনা নদীয ডানতীয ংযিণ  ৫৪৮-৫৫৩ 

  64.  ফগুড়া নজরায অ্ন্তযাড়া, দবড়য়াাড়া এফং ার্শ্মফতমী এরাকায় মভুনা নদীয ডান 

তীল্পয ফন্যা বনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ ংযিণ (১ম ংক্ষলাবিে) প্রকে 

 
৫৫৪-৫৬০ 

  65.  যরলার বজািীন ভবদ এাকা ংগ্ন চবমূরর জাবদ্ধিা দূরীকরণ (১ম 

পয থায়, ২য় ংরলাচিি) 
 ৫৬১-৫৭৩ 

  66.  নবারা নজরা য ংযিণ প্রকে (৩য় মমায়)  ৫৭৪-৫৮০ 

  67.  নাল্পটায নজরায কাবরগঞ্জ-যকুবতয়া ও কাবরগঞ্জ-াধনুল্পয ফাযনাই নদীয উবয় তীয 

ংযিণ 

 ৫৮১-৫৮৭ 

  68.  গাইফান্ধা নজরায াঘাটা উল্পজরাধীন াঘাটা ফাজায ও তৎংরগ্ন এরাকা মভুনা 
নদীয বাঙ্গন ল্পত যিা এফং কুবড়গ্রাভ নজরায নযৌভাযী উল্পজরাধীন দাাঁতবাঙ্গা 
ইউবনয়ল্পনয (বফওব কযাল্পম্পয বনকট) াল্পল্পফয আরগা নাভক স্থাল্পন ব্্র্হমুত্র নদীয 

ফাভতীয ংযিণ 

 ৫৮৮-৫৯৯ 

  69.  আপার সুরমা-কুদ্বলয়ারা (৩য় ংরলাদ্বিত) প্রকল্প  ৬০০-৬১১ 

  70.  বাক্ষগরাি কজার কপাল্ডার ৩৪/২ এর মবিে পাবন বযবস্থাপনা প্রকল্প (১ম 
ংক্ষলাবিে) 

 ৬১২-৬১৯ 

০৫) খােয মন্ত্রণায়   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৬২০-৬২১ 

  71.  Construction of a Cocrete Grain Silo at Mongla Port with 

Ancillary Facilities (50,000 MT Capacity) (২য় ংল্পাবধত) 
 ৬২২-৬৩৬ 

০৬) বূবভ ভন্ত্রণারয়   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৬৩৭-৬৩৮ 

  72.  গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইক্ষমি বভকবিম বরক্ষবববক্ষিলন প্রক্ষজক্ট) (৩য় ংক্ষলাবিে)  ৬৩৯-৬৬৪ 

০৭) বযাংক ও আবথটক প্রবেষ্ঠান ববভাগ   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৬৬৫-৬৬৫ 

  73.  ইনবেবটউনার াল্পমাট পয ভাইগ্রান্ট ওয়াকমাম নযবভটযান্সাঃ বযল্পয়র টাইভ গ্র 

নল্পটরল্পভন্ট (আযবটবজএ): কল্পম্পান্যান্ট ’এ’ 

 
৬৬৬-৬৭০ 

  74.  বফন্যাবিয়া কক্টর প্রক্ষজক্ট ফর েযা কিক্ষভপক্ষমটি অফ স্ম এটি বমবিয়াম  
াইজি এটিারপ্রাইক্ষজ (এফএবপবিএএমই) 

 
৬৭১-৬৭৬ 

০৮) অভযন্তরীণ ম্পে ববভাগ   

 মন্ত্রণায়/ববভাগবভবিক ারংক্ষেপ  ৬৭৭-৬৭৭ 
  75.  Tax Administration Capacity and Taxpayer Services 

(TACTS) 
 

৬৭৮-৬৮৩ 
 


