
সূচিপত্র 
 

২০১১-২০১২ অর্ থ বছরেে এচিচপভুক্ত সমাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রচিরবদন 
 

  পৃষ্ঠা নং 

১) অর্ থননচিক সম্পকথ চবভাগ    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১-১ 

  মন্ত্রণালয়/চবভাগ (চনজস্ব)   

  1.  সারপার্ থ টু স্ট্রেনরদচনং ইনচিটিউশনাল কযাপাচসটি অব ইআেচি টু এনালাইজ এন্ড 

চিচসচমরনর্ এক্সর্ােনাল ইকনচমক পচলচস ইস্যযজ 
 ২-৭  

২) আইন বিভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৮-৮ 

  মন্ত্রণালয়/চবভাগ (চনজস্ব)   

  2.  ঢাকা কারলক্টরের্ িত্বরে মুখ্য মহানগে হাচকম আদালি ভবন ও হাজিখানা-কাম পুচলশ 

ব্যাোক চনম থাণ  (চিিীয় পর্ থায়)। 

 9-12 

  3.  চলগ্যাল চেফম থ প্ররজক্ট (পার্ থ-চব)।  13-16 

৩) কৃচি মন্ত্রণালয়    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  17-18 

  ক)  কৃচি চবপনন অচিদপ্তে   

  4.  বাংলারদশ এচিচবজরনস স্ট্রিরভলপরমন্ট প্ররজক্ট (প্রর্ম সংরশাচিি)।  19-2৬ 

 খ খ)   কৃচি সম্প্রসােণ অচিদপ্তে    

  5.  িািী পর্ থারয় উন্নিমারনে িান, গম ও পার্ বীজ উৎপাদন, সংেেণ ও চবিেণ প্রকে      

(প্রর্ম সংরশাচিি)। 

 2৭-3৩ 

  6.  স্ট্রশেপুে, গাইবান্ধা এবং স্ট্রদৌলিপুে, খুলনা কৃচি প্রচশেণ ইনচিটিউর্সমূরহে মারনান্নয়ন 

প্রকে। 

 3৪-4২ 

  7.  জািীয় কৃচি প্রচশেণ একারিমী (নার্া) (সারবক সাচি থ) এে আধুচনকায়ন এবং কযাপাচসটি 

আপরিচিং প্রকে। 

 4৩-5০ 

  8.  িািী পর্ থারয় উন্নিমারনে িাল, স্ট্রিল ও চিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংেেণ ও চবিেণ 

প্রকে। 

 5১-5৬ 

  9.  খামাে র্াচন্ত্রকীকেরণে মাধ্যরম ফসল উৎপাদন বৃচি।  5৭-6৫ 

  গ) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তথপে    

  10.  বরেন্দ্র সমচিি এলাকা উন্নয়ন প্রকে-র্তিীয় পর্ থায় (প্রর্ম সংরশাচিি)।  6৬-7১ 

 ৪) খাদ্য ও দুরর্ থাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  7২-৭২ 

  খাদ্য অচিদপ্তে   

  ১২. স্ট্রদরশে উিোঞ্চরল ১.১০ লে স্ট্রমচিক র্ন িােণ েমিা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম চনম থাণ 

প্রকে। 
 7৩-৭৮ 

 ৫) গৃহায়ন ও গণপূিথ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৭৯-8০ 

                     



  পৃষ্ঠা নং 

  ১৩. খুলনাে মািাে প্ল্যান এলাকা বচি থি করে মংলা শহে পর্ থন্ত এলাকাে োকিাে প্ল্যানখুলনাে মািাে প্ল্যান এলাকা বচি থি করে মংলা শহে পর্ থন্ত এলাকাে োকিাে প্ল্যান, , 

মািােমািাে  প্ল্যান ও চিরর্ইলি এচেয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্ল্যান ও চিরর্ইলি এচেয়া প্ল্যান প্রণয়ন ((প্রর্ম সংরশাচিিপ্রর্ম সংরশাচিি))  

  

  

 8১-৮৮ 

৬) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৮৯-৮৯ 

  বাংলারদশ চসচভল সাচভ থস প্রশাসন একারিমী   

  ১4. নতুন আদালি ভবন চনম থাণ, িট্টিাম (চজওচব)।  9০-9৬ 

৭) জ্বালাচন ও খচনজ সম্পদ চবভাগ    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  9৭-10৪ 

  ক) বাংলারদশ ভূ-ত্বাচিক অচিদপ্তে   

  ১5. এনরহনচসং ইনচিটিউশনাল সারপার্ থ এন্ড কযাপাচসটি চবচডং অব চজএসচব ফে 

চমটিরগশন অব চজওহযাজাি থ ইন বাংলারদশ। 

 10৫-11১ 

  খ) বড়পুকুচেয়া স্ট্রকাল মাইচনং স্ট্রকাম্পাচন চলচমরর্ি (চবচসএমচসএল)   

  ১৬. কমরপনরসশন প্যারকজ ফে চেহযাচবচলরর্টিং দ্য এযারফকরর্ি চপপল অব বড় পুকুচেয়া 

স্ট্রকাল মাইন। 

 11২-1১৮ 

  গ) পচিমাঞ্চল গ্যাস স্ট্রকাম্পাচন চলচমরর্ি (চপচজচসএল)   

  ১৭. োজশাহী শহে ও িৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস চবিেণ স্ট্রনর্ওয়াকথ।  1১৯-12৩ 

  ঘ) বাংলারদশ স্ট্রপরিাচলয়াম এক্সরপ্ল্ারেশন এন্ড স্ট্রপ্রািাকশন স্ট্রকাম্পাচন 

চলচমরর্ি (বারপক্স) 

  

  ১৮. স্যন্দলপুে তিল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকে।  12৪-1২৯ 

  ১৯. অপারেশন কযাপাচবচলটি স্ট্রেংরদচনং (চিিীয় সংরশাচিি)।  13০-13৪ 

  ঙ) বাংলারদশ স্ট্রিল, গ্যাস ও খচনজ করপ থারেশন (স্ট্রপরিাবাংলা)   

  ২০. টিএ ফে কযাপাচসটি চবচডং অব এনাচজথ এন্ড চমনারেল চেরসারস থস চিচভশন অব 

চমচনচে অব পাওয়াে, এনাচজথ এন্ড চমনারেল চেরসারস থস, স্ট্রপরট্টাবাংলা এন্ড ইর্স 

স্ট্রকাম্পাচনজ। 

 13৫-1৩৯ 

  ি) জালালাবাদ গ্যাস িান্সচমশন ও চিসচিচবউশন চসরিম চলচমরর্ি 

(স্ট্রজচজটিএন্ডচিএসএল) 

  

  ২১. নবীগঞ্জ গ্যাস সেবোহ ও চবিেণ প্রকে (সংরশাচিি)   14০-14৫ 

৮) িাক ও স্ট্রর্চলরর্াগারর্াগ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  14৬-১৪৬ 

  ক) বাংলারদশ িাক চবভাগ    

  ২২. বাংলারদশ িাক চবভারগে চবচভন্ন র্ানা সদরে িাকঘে চনম থাণ/পুনঃচনম থাণ/সম্প্রসােণ।  14৭-15৩ 

৯) িথ্য মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  15৪-15৫ 

  ক) বাংলারদশ স্ট্রর্চলচভশন    

  ২৩. বাংলারদশ স্ট্রর্চলচভশরনে  উন্নয়নমূলক  িযারনল প্রবিথন (সংরশাচিি)।   15৬-16০ 

  খ) গণরর্াগারর্াগ অচিদপ্তে   

  ২৪. এিরভারকচস অন চেরপ্রািাকটিভ স্ট্রহলর্ এন্ড স্ট্রজন্ডাে ইস্যয থ্রু চিপার্ থরমন্ট অব মাস 

কচমউচনরকশন টিএসচপ  (র্তিীয় পর্ থায়)। 

 16১-16৫ 

 
 গ) বাংলারদশ স্ট্রবিাে     
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 ২৫. বাংলারদশ স্ট্রবিাে কচবেপুে স্ট্রকরন্দ্র একটি ২৫০ চকরলাওয়ার্ ক্ষুদ্র িেঙ্গ স্ট্রপ্রেণ র্ন্ত্র 

উন্নয়ন ও শচক্তশালীকেণ। 

 16৬-1৬৯ 

  ২৬. চশশু ও নােী উন্নয়রন স্ট্রর্াগারর্াগ কার্ থক্রম (র্তিীয় পর্ থায়) (সংরশাচিি)।  17০-17৫ 

     

  ঘ) বাংলারদশ স্ট্রপ্রস ইনচিটিউর্   

  ২৭. চপআইচব কমরপ্ল্ক্স সম্প্রসােণ ও আধুচনকায়ন।  17৬-18১ 

১০) দুরর্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

       ক)  ত্রাণ ও       ন অচিদপ্তে 

  

18২-18৩ 

  ২৮. িামীণ োস্তায় স্ট্রছার্ স্ট্রছার্ (১২ চমর্াে তদঘ থয পর্ থন্ত) স্ট্রসতু/কালভার্ থ চনম থাণ প্রকে।  18৪-19৩ 

১১) িম থ চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  19৪-১৯৪ 

 ক) ইসলাচমক ফাউরন্ডশন বাংলারদশ   

  ২৯. মানব সম্পদ উন্নয়রন িমীয় স্ট্রনিারদে সম্পৃক্তকেণ (র্তিীয় পর্ থায়)।  19৫-১৯৯ 

১২) স্ট্রনৌ-পচেবহণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক)                     -             

 20০-20১ 

 

 
 ৩০. বুচড়গঙ্গা নদী ও নদী িীেভূচম দখলমুক্ত োখাে লরেয বন্দে ও অন্যান্য স্যচবিাচদ 

চনম থাণ প্রকে। 
 20২-20৭ 

  খ) বাংলারদশ অভযন্তেীণ স্ট্রনৌ পচেবহণ কর্তথপে   

  ৩১. সন্দীপস্থ গুচ্ছছড়ায় নবচনচম থি আেচসচস স্ট্রজটিে সম্প্রসােণ।  2০৮-21৬ 

  ৩২. বচেশাল নদী বন্দরেে উন্নয়ন ও আধুচনকায়ন ।  21৭-23৭ 

  ৩৩. িট্টিামস্থ কুচমোয় আেচসচস স্ট্রজটি চনম থাণ।  2৩৮-24৫ 

১৩) পবিসংখ্যান বিভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  24৬-24৭ 

  ক) বাংলারদশ পচেসংখ্যান বুযরো (চবচবএস)।   

  ৩৪. স্ট্রেংরদচনং কযাপাচসটি অব চবচবএস ইন পপুরলশন এন্ড স্ট্রিরমািাচফক িার্া 

কারলকশন, এযানালাইচসস এন্ড চিচসচমরনশন ইউচজং চজআইএস ম্যাপস। 

 2৪৮-25২ 

  ৩৫. মচনর্চেং দ্যা চসচুরয়শন অব চিলরেন এযান্ড উইরমন (চিিীয় পর্ থায়)।  25৩-25৬ 

  ৩৬. হাউজরহাড ইনকাম এন্ড এক্সরপচন্ডিাে সারভ থ (চিিীয় পর্ থায়) (TA)।  25৭-26১ 

১৪) পচেকেনা চবভাগ    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) পচেকেনা চবভাগ 

 26২-26৫ 

  ৩৭. সারপার্ থ টু আইচসটি র্াস্করফাস থ স্ট্রপ্রািাম প্রকে।  26৬-27৭ 

  খ) পচেকেনা কচমশন   

 
 ৩৮. ইচিরিশন অব পপুরলশন এন্ড স্ট্রজন্ডাে ইন টু ন্যাশনাল এন্ড স্ট্রসকরর্াোল প্ল্যাচনং 

(আইচপচজএনএসচপ) প্রকে। 

 2৭৮-28৪ 

  ৩৯. কযাপাচসটি চবচডং এন্ড সারপার্ থ টু চদ িান্সরপার্ থ স্ট্রসক্টে স্ট্রকা-অচি থরনশন উইং অব চদ 

প্ল্যাচনং কচমশন। 

 28৫-2৮৯ 

১৫) পচেরবশ ও বন মন্ত্রণালয়   
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 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) পচেরবশ অচিদপ্তে 

 29০-29১ 

 
 ৪০. ন্যাশনাল ওচিএস স্ট্রফইজ আউর্ প্ল্যান (ইউএচনচিচপ করম্পারনন্ট)।  29২-২৯৮ 

  খ) বন অচিদপ্তে   

  ৪১. বৃহিে র্রশাে স্ট্রজলাে জীবনবচিত্র সংেেণ ও প্রাকৃচিক পচেরবশ উন্নয়ন (প্রর্ম 

সংরশাচিি)।  

 ২৯৯-30৫ 

  পচেরবশ অচিদপ্তে   

  ৪২. চপ্রপারেশন ফে চদ স্ট্রসরকন্ড ন্যাশনাল কচমউচনরকশন (এসএনচস) অব বাংলারদশ।  30৬-31৩ 

  ৪২. িানচজশনাল েযারর্চজ ফে চদ স্ট্রফইজ আউর্ ইউজ অব চসএফচস ইন চদ 

ম্যানুফযাকিাচেং অব চমর্াি থ স্ট্রিাজ ইনরহলাে ইন বাংলারদশ। 

 31৪-3১৮ 

  ৪৫. বাংলারদশ এনভায়েনরমন্ট এন্ড ক্লাইরমর্ স্ট্রিঞ্জ আউর্লুক (ইচসচসও) চেরপার্ থ।  3১৯-32৪ 

 
   বন অচিদপ্তে   

  ৪৬. আগে বাগান সৃজন (প্রর্ম পর্ থায়) (প্রর্ম সংরশাচিি)।  32৫-33১ 

  বাংলারদশ বন গরবিনা ইনচিটিউর্ (চবএফআেআই), িট্টিাম   

  ৪৭. িান্সফাে অব স্ট্রর্করনালচজ ইন ব্যামু্ব স্যযর্   প্রিাকশন, প্ররসচসং এন্ড মারকথটিং ফ্রম 

িায়না টু বাংলারদশ এন্ড শ্রীলংকা (চিিীয় পর্ থায়)। 

 33২-33৭ 

  পচেরবশ ও বন মন্ত্রণালয়   

  ৪৮. কযাপাচসটি চবচডং এন্ড চেরসাস থ স্ট্রমাচবলাইরজশন ফে সাসরর্ইরনবল ম্যারনজরমন্ট 

(ইরকাচসরিম ম্যারনজরমন্ট) ইন বাংলারদশ। 

 3৩৮-34৭ 

  ৪৯. কচমউচনটি স্ট্রবজি সাসরর্ইরনবল  ম্যারনজরমন্ট অব র্াংগুয়াে হাওে  (চিিীয় পর্ থায়)।  3৪৮-3৫৭ 

১৬) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  3৫৮-৩৫৮ 

 ক) সমিায় বিভাগ   

  ৫১. গারো সম্প্রদারয়ে জীবনর্াত্রাে মান উন্নয়ন।  3৫৯-36২ 

 খ) বাংলারদশ পল্লী উন্নয়ন একারিমী (বাি থ), স্ট্রকার্বাড়ী, কুচমল্লা   

  ৫২. বাংলারদরশে কুচমল্লা স্ট্রজলাে বুচড়িং উপরজলাে সমচিি িাম উন্নয়ন।  36৩-3৬৭ 

১৭) প্রিানমন্ত্রীে কার্ থালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

প্রিানমন্ত্রীে কার্ থালয় :  

 3৬৮-৩৬৮ 

 
 ৫৩. সারপার্ থ টু চিচজর্াল বাংলারদশ প্ররজক্ট  3৬৯-37৩ 

  খ) বাংলারদশ েপ্তানী প্রচক্রয়াকেণ এলকা কর্তথপে (স্ট্রবপজা)   

  ৫৪. ঈশ্বেদী েপ্তানী প্রচক্রয়াকেণ এলাকা-১ম পর্ থায় প্রকরেে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকেণ  37৪-3৭৭ 

  ৫৫. িট্টিাম ইচপরজরি একিলা কােখানা ভবরনে স্থরল িােিলা কােখানা ভবন চনম থাণ 

(১ম পর্ থায়) 

 3৭৮-38১ 

১৮) প্রচিেো মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  38২-38৪ 

 
 ৫৬. বাংলারদশ চবমান বাচহনী ঘাঁটি শমরসে নগে প্রকে।  38৫-39৪ 

  ৫৭. বাংলারদশ স্ট্রনৌবাচহনী িট্টিাম ও খুলনায় চবএন স্কুল ও করলরজে জন্য একারিচমক 

ভবন চনম থাণ 

 39৫-40২ 

১৯) পাচন সম্পদ মন্ত্রণালয়    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  40৩-40৪ 
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 ক) িাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ড   

  ৫৮. মুহুেী-কহুয়া বন্যা চনয়ন্ত্রণ, চনষ্কাশন ও স্ট্রসি প্রকে (প্রর্ম সংরশাচিি)।   40৫-4০৯ 

  ৫৯. চদনাজপুে স্ট্রজলাে চবেল উপরজলািীন স্ট্রঢপা-পুনভথবা পাচন ব্যবস্থাপনা প্রকে।   41০-41৬ 

  ৬০. খাচলয়াজুচড় বন্যা চনয়ন্ত্রণ ও চনষ্কাশন প্রকে।  4১৭-4২৭ 

  ৬১. পটুয়াখালী শহে েো  বাঁি প্রকে।   4২৮-44০ 

  62.  োজবাড়ী শহে সংেেণ প্রকে।   44১-4৪৮ 

  63.  মধুমচি নদীে ভাঙ্গন হরি স্ট্রগাপালগঞ্জ স্ট্রজলাে কাচশয়ানী উপরজলায় অবচস্থি কালনা 

স্ট্রফেীঘার্ এবং আচড়য়াল খা নদীে ভাঙ্গন স্ট্রর্রক মাদােীপুে শহে ও পাশ্বথবিী এলাকা 

সংেেণ প্রকে। 

 4৪৯-46১ 

  64.  চসোজগঞ্জ স্ট্রজলাে স্ট্রিৌহালী উপরজলাে র্মুনা নদীে িীে সংেেণ প্রকে।  46২-4৬৮ 

  65.  চসোজগঞ্জ হাি থ-পরয়ন্ট স্ট্রমোমি ও পুনব থাসন প্রকে।  4৬৯-47৫ 

  66.  স্ট্রঢপা নদীে বাম িীে বন্যা চনয়ন্ত্রন, চনস্কাশন ও স্ট্রসি প্রকে ।  47৬-48৫ 

  67.  পচিম স্ট্রগাপালগঞ্জ সমচিি পাচন ব্যবস্থাপনা প্রকরেে সমীো প্রকে।  48৬-4৮৯ 

  68.  স্যরেশ্বে এফচসচিআই প্রকরেে জেীপ ও সম্ভাব্যিা সমীো প্রকে।  49০-49৪ 

  69.  পদ্মা নদীে ভাঙ্গন স্ট্রর্রক িাপাইনবাবগঞ্জ স্ট্রজলাে সদে ও চশবগঞ্জ উপরজলা েো 

প্রকে। 

 49৫-50১ 

  70.  চপরোজপুে স্ট্রজলাে চজয়ানগে স্ট্রর্রক হুলােহার্ পর্ থন্ত স্ট্রবচড়বাঁি চনম থাণ প্রকে।   50২-5০৬ 

  খ) নদী গরবিণা ইনচিটিউর্   

  71.  নদী প্রবাহ ও মেরফালচজে উপে বারন্ডচলং-এে প্রভাব সম্পচকথি গরবিণা (স্ট্রফজ-২)।  5০৭-51২ 

  গ)  বাংলারদশ হাওে এন্ড ওরয়র্ল্যান্ড স্ট্রিরভলপরমন্ট  স্ট্রবাি থ   

  72.  চপ্রপারেশন অব মািােপ্ল্যান এন্ড স্ট্রিরভলপরমন্ট অব িার্ারবইজ ফে হাওেস এন্ড 

ওরয়র্ল্যান্ডস। 
 51৩-5১৬ 

  ঘ)     

  73.  ইনচিটিউশনাল স্ট্রিরভলপরমন্ট এন্ড কযাপাচসটি চবচডং অব চেভাে চেরসাস থ ইনচিটিউর্।   5১৭-52৪ 

২০) বাচণজয মন্ত্রণালয়    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  52৫-৫২৫ 

 ইচপচব, আেএমচজ এরসারসরয়সন :   

  74.  স্ট্রেচিরমি গারম থন্টস স্ট্রিি স্ট্রপ্রারমাশন প্ররজক্ট।  5২৬-53০ 

 ডব্লিউটিও সেল :   

  75.  স্ট্রেংরদচনং দ্যা অচফস অব দ্যা স্ট্রফাকাল পরয়ন্ট (িচিও.টি.ও. স্ট্রসল অব দ্যা চমচনচে 

অব কমাস থ) ইন স্ট্রপ্রারমাটিং এন্ড িাইভাচস থফাচয়ং দ্যা স্ট্রিি প্ররজক্ট। 
 ৫৩১-৫৩৯ 

২১) বাংলারদশ জািীয় সংসদ সচিবালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৫৪০-৫৪০ 

 
 76.  ইনভলভরমন্ট অব পাল থারমন্টাচেয়ানস ইন চেরপ্রািাচক্টভ স্ট্রহলর্, চেরপ্রািাচক্টভ োইর্ এন্ড 

স্ট্রহলর্, চেরপ্রািাচক্টভ োইর্ এন্ড স্ট্রজন্ডাে ইস্যযজ এন্ড স্ট্রিরভলপরমন্ট।  

 
 

 ৫৪১-৫৪৫ 

২২) বাংলারদশ চনব থািন কচমশন সচিবালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৫৪৬-৫৪৭ 

 মন্ত্রণালয় (চনজস্ব)   

  77.  ছচবসহ স্ট্রভার্াে িাচলকা প্রণয়ন এবং জািীয় পচেিয়পত্র প্রদারন সহায়িা প্রদান 

(সংরশাচিি) প্রকে। 

 ৫৪৮-৫৫৭ 



  পৃষ্ঠা নং 

২৩) চবদুযৎ চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  5৫৮-৫৫৮ 

 ক) িাংলাদেশ বিদ্যুৎ উ উন্নয়ন বিার্ ড   

  78.  চসরলর্ ৯০ স্ট্রমগাওয়ার্ কম্বাইন্ড সাইরকল চবদুযৎ স্ট্রকন্দ্র চনম থাণ (চিিীয় পর্ থায়) প্রকে। 
 

 5৫৯-5৬৭ 

  79.  চেরনারভশন এন্ড অগরমরন্টশন অব চিচেচবউশন লাইনস এন্ড ১১/.৪ স্ট্রকচভ সাব-স্ট্রিশন 

আন্ডাে চসক্স স্ট্রজানস প্রকে। 
 

 5৬৮-57৪ 

 খ) আশুগঞ্জ পাওয়াে স্ট্রিশন স্ট্রকাম্পানী চলচমরর্ি     

  80.  আশুগঞ্জ চবদুযৎ স্ট্রকন্দ্র কমরপ্ল্রক্সে ইউচনর্ নং ৩, ৪ ও ৫-এে পুনব থাসন ও আধুচনকায়ন 

প্রকে।  
 

 57৫-5৭৯ 

 
 গ) চবদুযৎ চবভাগ   

 
 81.  স্ট্রর্কচনকযাল এচসসট্যান্স ফে স্ট্রসক্টে আযরসসরমন্ট অন পাওয়াে চসরিম এচফচসরয়চন্স 

ইমপ্রুভরমন্ট প্ররজক্ট।
 

 58০-58২ 

  ঘ) পল্লী চবদুযিায়ন স্ট্রবাি থ    

  82.  পল্লী চবদুযৎ সচমচিে চবদ্যমান চবিেণ ব্যবস্থায় ১০ লে িাহক সংরর্াগ বৃচি প্রকে। 
 

 58৩-58৬ 

২৪) চবজ্ঞান এবং িথ্য ও স্ট্রর্াগারর্াগ প্রযুচক্ত মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  5৮৭-৫৮৭ 

  মন্ত্রণালয় (চনজস্ব)   

  ক) বাংলারদশ পেমাণু শচক্ত কচমশন   

  83.  এসএসচি ল্যাবরের্চে স্যচবিাচদ শচক্তশালীকেণ প্রকে।  5৮৮-60০ 

  84.  নবজািরকে মরধ্য জন্মগি হাইরপার্ায়েরয়ি স্ট্রোরগে প্রাদুভ থাব সনাক্তকেণ প্রকে।  60১-6০৯ 

  85.  পেমাণু চিচকৎসা স্ট্রকন্দ্র বগুড়া, বচেশাল, খুলনা, ময়মনচসংহ ও েংপুে এে গরবিণা ও 

স্ট্রসবা কার্ থক্রম সম্প্রসােণ ও টিচস-৯৯ উৎপাদন প্রকে। 
 61০-6১৭ 

  86.  পােমাণচবক চনোপিা চবচকেণ চনয়ন্ত্রণ চবভাগ (চিিীয় পর্ থায়) এবং চিগা মাকথ-টু 

গরবিণা চুল্লীে চিচজর্াল চনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শচক্তশালীকেণ (চিিীয় সংরশাচিি)। 
 6১৮-63৪ 

  খ) বাংলারদশ চবজ্ঞান ও চশে গরবিণা পচেিদ   

  87.  খাদ্য চনোপিা গরবিণাগাে প্রচিষ্ঠাে মাধ্যরম চনোপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তিচেরি 

খাদ্য প্রচক্রয়াজািকােকরদে সহরর্াচগিাে লরেয গরবিণা। 
 63৫-65১ 

 
 গ) বাংলারদশ চবজ্ঞান ও চশে গরবিণা পচেিদ (চবচসএসআইআে)   

 
 88.  স্ট্রিরভলপরমন্ট অব আইএসও ১৭০২৫ এচক্ররিরর্ি ইনস্ট্রুরমরন্টশন এন্ড স্ট্রকচলরেশন 

সাচভ থস ল্যাবরের্চে ফে স্ট্রকচমকযাল স্ট্রমজােরমন্ট।    
 65২-6৫৯ 

  89.  টুলস ও বারয়ারমর্াচলক ইমপ্ল্ারন্টে জন্য বস্ত্িে উন্নয়ন।    66০-6৭৮ 

২৫) ভূচম মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  6৭৯-68০ 

 
 90.  উপরজলা ও ইউচনয়ন ভূচম অচফস চনম থাণ ও স্ট্রমোমি প্রকে (৫ম পব থ)   68১-6৮৮ 

 
 91.  িাচি অব চিরর্ইলি স্ট্রকািাল ল্যান্ড স্ট্রজাচনং উইর্ টু পাইলর্ চিচেক্ট অব স্ট্রপ্ল্ইন 

ল্যান্ড।  
 6৮৯-69৩ 

২৬) মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  69৪-69৫ 

   ক) মৎস্য অচিদপ্তে   

  92.  বাগদা চিংচড় িাি প্রযুচক্ত সম্প্রসােণ প্রকে (চিিীয় পর্ থায়)।  ৬৯৬-70৫ 
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  93.  স্ট্রেংরদচনং ইনচিটিউশনাল কযাপাচসটি অব চিপার্ থরমন্ট অব চফশাচেজ (প্রর্ম 

সংরশাচিি)।  

 ৭০৬-71৩ 

 
 খ) প্রাচণসম্পদ অচিদপ্তে   

 
 94.  স্ট্রর্কচনকযাল এচসসরর্ন্স টু এনহযান্স চদ কযাপাচসটি অব চিপার্ থরমন্ট অব লাইভিক 

সাচভ থরসস। 

 

 71৪-7১৯ 

 
 গ) বাংলারদশ মৎস্য উন্নয়ন করপ থারেশন (চবএফচিচস)   

  95.  ঢাকা মহানগরে মৎস্য চবপণন স্যচবিাচদ স্থাপন।  72০-7২৬ 

  প্রাচণসম্পদ অচিদপ্তে   

  96.  চিিীয় অংশীদাচেত্বমূলক পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকে।                                             7২৭-7৩৬ 

  ঘ) বাংলারদশ     সম্পদ গরবিণা ইনচিটিউর্ (চবএলআেআই)   

  97.  স্ট্রপাচি প্রযুচক্ত উন্নয়ন ও পচেজ্ঞািকেণ প্রকে (সংরশাচিি)    7৩৭-75০ 

  ঙ) মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ মন্ত্রণালয়   

  98.  প্ল্যাচনং এন্ড পচলচস সারপার্ থ ফে চদ চমচনচে অব চফসাচেজ এন্ড লাইভিক।  75১-761 

২৭) মচহলা ও চশশু চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  762-763 

  ক) মবিলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়   

  99.  এমপাওয়ােরমন্ট এন্ড প্ররর্কশন অব চিলরেন।  764-768 

  100.  পচলচস চলিােশীপ এযান্ড এযািরভারকচস ফে স্ট্রজন্ডাে ইকুয়যাচলটি-২ (প্ল্াজ-২)।  769-773 

  101.  প্ররমাশন অব চলগ্যাল এন্ড স্ট্রসাসাল এম্পাওয়ােরমন্ট অব উইরমন ইন বাংলারদশ 

(চিিীয় পব থ)। 

 774-777 

  খ) মচহলা চবিয়ক অচিদপ্তে   

  102.  Vulnerable Group Development for Ultra-Poor Project (VGDUP)  778-785 

২৮) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়    

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

              ।   

 786-৭৮৬ 

 
 103.  ইয়ুর্ এমপাওয়ােরমন্ট থ্রু লাইফ চস্কলস এডুরকশন এন্ড লাইভচলহুি অপেচুচনটিজ  787-794 

২৯) শ্রম ও কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) চবচজএমইএ 

 795-796 

 
 104.  প্ররমাশন অব চেরপ্রািাকটিভ স্ট্রহলথ্,  স্ট্রজন্ডাে ইকুযয়াচলটি এন্ড উইরমনস্ 

এম্পাওয়ােরমন্ট ইন দ্য গারম থন্টস্ স্ট্রসক্টেস্। 
 797-803 

  খ)  িা-চশে শ্রম কল্যাণ চবভাগ (শ্রম পচেদপ্তে)   

  105.  স্ট্রপ্রারমাশন অব চেরপ্রািাকটিভ স্ট্রহলথ্, চেরপ্রািাকটিভ োইর্স্, স্ট্রজন্ডাে ইকুযয়াচলটি এন্ড 

চপ্ররভনশন অব এইিআইচভ/এইিস ইন চি প্ল্যানরর্শন কচমউচনটিজ। 
 804-809 

  গ) আইএলও  ঢাকা       এবং ঢাকা চসটি কেরপারেশন   

  106.  আেবান ইনফেমাল ইকনচম স্ট্রপ্রািাম অব চদ প্ররজক্ট অব সারপার্ থ টু চদ র্াইম বাউন্ড 

স্ট্রপ্রাগাম টুওয়াি থস চদ এচলচমচনটিং চদ ওয়ািথ ফেমস্ অব িাইড স্ট্রলবাে ইন 

বাংলারদশ। 

 810-814 

৩০) চশো মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  815-816 
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 মন্ত্রণালরয়ে চনজস্ব 

ক) চশো প্ররকৌশল অচিদপ্তে 

  

 
 107.  ইরিন মচহলা করলরজ ১০০০ আসন চবচশি ছাচত্র চনবাস চনম থাণ।  817-821 

 
 খ) মাধ্যচমক ও উচ্চ চশো অচিদপ্তে   

 
 108.  লাইফ চস্কলি স্ট্রবইজি চেরপ্রািাচক্টভ স্ট্রহলর্ এডুরকশন ফে ইন স্কুল ইয়ুর্ এন্ড 

এরিারলরসন্টস থ্রু চপয়াে এরপ্রাি। 

 822-827 

 
 গ) বাংলারদশ চবশ্বচবদ্যালয় মঞ্জুেী কচমশন ও ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয়    

 
 109.  

স্ট্রেংরদচনং চদ চিপার্ থরমন্ট অব পপুরলশন সারয়রন্সস ইন ঢাকা ইউচনভাচস থটি।  828-836 

  110.  স্ট্রিরভলপরমন্ট অব হাই ইরয়লচিং োইস (অচেজা স্ট্রসটিভা এল) ভযাোইটিজ হযাচভং 

চজন অব র্লারেন্ট অব এযাবারয়াটিক চেরসস এন্ড িযাচি অব চদয়াে মচলচকউলাে এন্ড 

স্ট্রজরনটিক ম্যাকাচনজম অব এযাবারয়াটিক চেস এযািাপরর্শন, িট্টিাম চবশ্বচবদ্যালয়, 

িট্টিাম। 

 837-841 

  111.  ইনরিািাকশন অব হাি থ স্ট্রহলর্ সাচভ থরসস ফে সাসরর্ইরনবল ইমপ্রুভরমন্ট অব স্ট্রিইচল 

স্ট্রপ্রািাকশন এন্ড মারকথটিং ফে ফাম থােস এরসাচসরয়শন ইন বাংলারদশ প্রকে। 

 842-846 

  112.  কুচমল্লা চবশ্বচবদ্যালয় স্থাপন প্রকে (১ম পর্ থায়)।  847-852 

৩১) চশে মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) বাংলারদশ েসায়ন চশে সংস্থা   

 853-৮৫৩ 

 
 113.  আশুগঞ্জ ফাটি থলাইজাে এন্ড স্ট্রকচমকযাল স্ট্রকাম্পাচন চলঃ (এএফচসচসএল)- এে 

স্ট্রমোমরিে মাধ্যরম স্থাচপি উৎপাদন েমিা অব্যাহি োখা প্রকে। 
 854-859 

  114.  পলাশ ইউচেয়া সাে কােখানা চলঃ- এে স্ট্রমোমরিে মাধ্যরম স্থাচপি উৎপাদন েমিা 

পুনরুিাে প্রকে। 
 860-863 

  115.  

 প্রকে। 

 864-867 

 
 116.  ন্যািাোল গ্যাস ফাটি থলাইজাে ফযাক্টচে চলঃ (এনচজএফএফএল)-এে চিিীয় পর্ থারয়ে 

পুনব থাসন প্রকে। 

 868-872 

৩২) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) সমাজরসবা অচিদপ্তে 

 873-875 

 
 117.  প্ররর্কশন অব চিলরেন এর্ চেস্ক (চপকাে)।  876-882 

  118.  িাঁদপুে িায়ারবটিক সচমচি হাসপািাল স্থাপন (সংরশাচিি)।  883-889 

  119.  ইনচিটিউর্ ফে অটিচিক চিরেন এন্ড িাইন্ড ওড (old) স্ট্রহাম এন্ড  টিএন মাদাে 

িাইড হসচপর্াল (সংরশাচিি)। 
 890-895 

  120.  এিাচিশরমন্ট অব এ ৫০ স্ট্রবরিি ফাইরলচেয়া হসচপর্াল উইর্ এনচসলাচে 

ফযাচসচলটিস। 

 896-901 

  121.  দুঃস্থ ও এচিম চশশুরদে প্রচশেণ ও পুনব থাসন স্ট্রকন্দ্র স্ট্রমাছাঃ ছারবো খাতুন ইসলাচময়া 

চশশু সদন-েংপুে প্রকে। 

 902-906 

  122.  সমাজরসবা অচিদপ্তরেে উন্নয়ন, সম্প্রসােণ ও আধুচনকায়ন। 
 

 907-910 

৩৩) স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  911-913 

 ক) স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয়   

  123.  কচমউচনটি স্ট্রবইজি ওয়াকথ টু স্ট্রিরভলপ িাইড প্ররর্কশন স্ট্রমকাচনজম। 
 

 914-918 
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 124.  কযাপাচসটি চবচডং ইচনচসরয়টিভ ফে ল এনরফাচস থং এরজনচসস টু  প্ররমার্ 

চেরপ্রািাকটিভ োইর্স এন্ড চপ্ররভন্ট স্ট্রজন্ডােরবইজি ভারয়াল্যান্স এন্ড 

এইিআইচভ/এইিস। 

 919-922 

  খ) পুচলশ িাফ করলজ এবং গণপূিথ অচিদপ্তে   

 
 125.  স্ট্রেংরদচনং অব পুচলশ িাফ করলজ।  923-926 

  গ) কাো অচিদপ্তে   

  126.  স্ট্রেংরদচনং অব বাংলারদশ চপ্রজনস্ চিপার্ থরমন্ট স্ট্ররা প্রচকউেরমন্ট অব মিান থ  

ইকুইপরমন্টস, িান্সরপার্ থ, কনোকশন অব চেরলরর্ি  োকিাে। 

 

 927-932 

  গ)  ফায়াে সাচভ থস ও চসচভল চিরফন্স অচিদপ্তে   

  127.   ৫৪টি পুোিন জোজীণ থ ফায়াে সাচভ থস ও চসচভল চিরফন্স স্ট্রিশন চনম থাণ ও 

পুনঃচনম থাণ। 
 933-935 

  ঘ) বি থাে গাি থ বাংলারদশ   

  128.  বি থাে গাি থ বাংলারদশ- এে জন্য সীমারন্ত ৫০টি চবওচপ চনম থাণ।  936-939 

  129.  বি থাে গাি থ বাংলারদশ-এে ব্যারর্চলয়নসমুরহে আওিািীন সীমান্ত এলাকায় ৪০ 

চকরলাচমর্াে োস্তা চনম থাণ। 

 940-943 

৩৪) স্ট্রর্াগারর্াগ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  944-৯৪৪ 

    সড়ক ও জনপথ অবিেপ্তি।   

  130.  স্ট্রবিিাম-িালা-পাইকগাছা-কয়ো সড়রকে ৩৩িম চকরলাচমর্ারে চশবসা নদীে উপে 

চশবসা স্ট্রসতু ও ৫১িম চকরলাচমর্ারে কয়ো স্ট্রসতু চনম থাণ প্রকে (র্তিীয় সংরশাচিি)। 
 945-949 

  131.  চদগপাইি-সচেিাবাড়ী সড়রকে ৯ম চকরলাচমর্ারে বাউচস স্ট্রসতু চনম থাণ ও চদগপাইি-

সচেিাবাড়ী িাোকাচন্দ সড়ক উন্নয়ন। 
 950-954 

  132.  চপরোজপুে (হুলােহার্)-শ্রীোমকাঠি-স্বরূপকাঠি সড়ক উন্নয়ন (সংরশাচিি)।  955-961 

  133.  চসোজগঞ্জ-োয়গঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (সংরশাচিি)।  962-966 

  134.  পঞ্চগড় চিচনকল-স্ট্রবংহােী-মাচেয়া-শালিাঙ্গা-স্ট্রদবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন।  967-971 

  135.  লাঙ্গরলে হার্ স্ট্রসতুে (৯৩.০২ চমর্াে) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকেণ।  972-975 

  136.  সড়ক স্ট্রনর্ওয়াকথ উন্নয়ন ও েেণারবেণ প্রকে-১ (২য় সংরশাচিি)। (সওজ অংশ)  976-9৮০ 

  137.   ড়                               -২ (          )    ৯৮১-৯৮৪ 

  138.  স্যনামগঞ্জ-কাচিেগাচি-চবশ্বম্ভপুে সড়ক চনম থাণ (সংরশাচিি)।  ৯৮৫-৯৮৮ 

  139.  চিনাখড়া-স্যজানগে সড়ক প্রশস্তকেণ ও উন্নয়ন।  ৯৮৯-৯৯২ 

  140.  লালমাই-লাকসাম-মাইজদী সড়ক উন্নয়ন।     ৯৯৩-৯৯৮ 

  141.  স্ট্রিরভলপরমন্ট অব নাোয়নগঞ্জ চলংক স্ট্রোি ৪ লাইচনং।  ৯৯৯-১০০৯ 

  142.  বাগাইহার্-মাসালং সড়ক চনম থাণ।  ১০১০-১০১৪ 

 
 143.  চিমু্বক-র্ানিী এবং দীচঘনালা-মচেশ্যা সড়রকে অবচশি কাজ।  ১০১৫-১০১৯ 

  144.  আরনয়াো -বাশখালী সড়ক উন্নয়ন।   ১০২০-১০২৭ 

 
 145.  স্ট্রদৌলিচদয়া-ফচেদপুে-মাগুো-চিনাইদহ-র্রশাে-খুলনা-মংলা(চদগোজ) সড়রকে ১১ 

চক:চম: এ অবচস্থি (খানখানাপুে) ৩৬.৬০ চম: চপচস গাি থাে স্ট্রসতু পুন:চনম থাণ। 

 ১০২৮-১০৩২ 

  146.  সািেীো আশাশুচন সড়ক উন্নয়ন।  ১০৩৩-১০৩৬ 

  147.  চবচেচশচে-শ্যামগঞ্জ সড়রক স্ট্রসারমশ্বেী, শুকনাকুচড় ও জাচেয়া স্ট্রসতু এবং স্ট্রনত্ররকানা-

কলমাকান্দা সড়রক দশিাে ও কলমাকান্দা স্ট্রসতু চনম থাণ (সংরশাচিি) 

 ১০৩৭-১০৪৪ 

  148.  বনানী র্ংগী জয়রদবপুে সড়ক উন্নয়ন  ১০৪৫-১০৫০ 



  পৃষ্ঠা নং 

 
 বাংলারদশ সড়ক পচেবহন কর্তথপে (চবআেটিএ)   

 
 149.  চবআেটিচসে জন্য একিলা চসএনচজ বাস ক্রয়।  ১০৫১-১০৫৮ 

 খ) বিলওদয় মন্ত্রণালয় 

মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

 ১০৫৯-1059 

  150.  বাংলারদশ স্ট্রেলওরয়ে ২৭৭টি চমর্াে স্ট্রগজ চবচস ওয়াগরনে ভযাকুয়াম স্ট্রেক চসরিমরক 

এয়াে স্ট্রেক চসরিরম রূপান্তকেণ।সািেীো আশাশুচন সড়ক উন্নয়ন। 

 ১০৬০-১০৬৩ 

৩৫) সংস্কৃচি চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) আকথাইভস ও িন্থাগাে অচিদপ্তে  

 ১০৬৪-১০৬৭ 

  151.  জািীয় আকথাইভ ভবন চনম থাণ।  ১০৬৮-১০৭২ 

  152.  অপ্রিচলি মূল্যবান নচর্সমূরহে সংিহ ও তবজ্ঞাচনক উপারয় সংেেণ।  ১০৭৩-১০৭৬ 

  খ) গণিন্থাগাে অচিদপ্তে   

  153.  স্ট্রজলা পাবচলক লাইরেচেসমূরহে  উন্নয়ন (র্তিীয় পর্ থায়)।  ১০৭৭-১০৮৭ 

  গ) বাংলা একারিমী    

  154.  বাংলা একারিমী ভবন চনম থাণ।  ১০৮৮-১০৯৫ 

  ঘ)                                  

  155.  স্ট্রলাক ও কারুচশে ফাউরন্ডশরনে স্ট্রভৌি অবকাঠারমা ও চনোপিা ব্যবস্থা সম্প্রসােণ    

(প্রর্ম পর্ থায়)। 
 ১০৯৬-১১০২ 

  ঙ) বাংলারদশ চশেকলা একারিচম   

  156.  জািীয় চিত্রশালা চনম থাণ (চিিীয় পর্ থায়)।  ১১০৩-১১০৮ 

  ি) নজরুল ইন্সটিটিউর্   

 
 157.  কুচমল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউর্ স্ট্রকন্দ্র স্থাপন  ১১০৯-১১১৩ 

৩৬) স্থানীয় সেকাে চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

মন্ত্রণালয়/চবভাগ (চনজস্ব) 

 ১১১৪-১১১৮ 

 
 158.                                        (     )  ১১1৯-১১2৩ 

 
 159.  হাইচজন স্যাচনরর্শন এন্ড ওয়ার্াে সাপ্ল্াই (        )      1124-1133 

 
 160.  ২য় আেবান প্রাইমােী স্ট্রহলর্ স্ট্রকয়াে প্ররজক্ট (সংরশাচিি)  1134-1141 

 
 161.  Sector Programme Support Management (NPD Office) for 

WSSPS-II of GoB-DANIDA 

 1142-1146 

 
 162.  Knowledge Development and Training Networking 

(KDTN)” Project (১ম সংরশাচিি) 
 1147-1151 

 
 163.  NGO & Civil Society Networking Project  1152-1157 

 
 164.  জন্ম ও মৃতুয চনবন্ধীকেন  (২য়      )   1158-1163 

 
 165.  স্ট্রসক্টে পচলচস সারপার্ থ অফ চদ ওয়ার্াে সাপ্ল্াই এন্ড স্যাচনরর্শন স্ট্রসক্টে (WSSPS-II) 

(কাচেগেী সাহায্য প্রকে) 

 1164-1169 

 
 166.  Technical Assistance at National Level for Good Urban 

Governance 
 1170-1173 

 স্থানীয় সেকাে প্ররকৌশল অচিদপ্তে   

  167.  পল্লী উন্নয়ন প্রকেঃ অবকাঠারমা উন্নয়নঃ ২৬ (র্তিীয় সংরশাচিি) প্রকে।  1174-1179 



  পৃষ্ঠা নং 

 
 

168.  আেচসচস েীজ চনম থান প্রকে (সারবক চিল স্ট্রবইচল চেজ চনম থাণ প্রকে, র্তিীয় পর্ থায়) 

(চিিীয় সংরশাচিি)। 
 1180-1184 

 
 

169.  ইউচনয়ন অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকেঃ চদনাজপুে, পঞ্চগড়, ঠাকুেগাঁও, েংপুে, লালমচনে 

হার্, কুচড়িাম, গাইবান্দা ও নীলফামােী স্ট্রজলা প্রকে। 
 1185-1190 

 
 

170.  ইউচনয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকেঃ োজবাড়ী, ফচেদপুে, 

স্ট্রগাপালগঞ্জ, শচেয়িপুে ও মাদােীপুে স্ট্রজলা প্রকে। 
 1191-1196 

  171.  দচেদ্র জনরগাষ্ঠীে দুরর্ থাগসহন েমিা বৃচিকেণ  1197-1203 

 
 

172.  ‘‘ঢাকা-ময়মনচসংহ মহাসড়ক হরি জািীয় কচব কাজী নজরুল ইসলাম 

চবশ্বচবদ্যালরয়ে নতুন সংরর্াগ সড়ক চনম থাণ 

 1204-1206 

 

 

173.  পটুয়াখালী স্ট্রজলাে কলাপাড়া উপরজলািীন আন্দােমাচনক নদীে উপে ৫০০ চমর্াে দীঘ থ 

গাি থাে চেজ চনম থাণ এবং র্াঙ্গাইল স্ট্রজলাে নাগেপুে উপরজলািীন িরলশ্বেী নদীে উপে  

৫০০ চমর্াে চেজ চনম থারণে উরেরশ্য সম্ভযাব্যিা সমীো। 

 1207-1209 

 
 

174.  জামালপুে স্ট্রজলাে মাদােগঞ্জ উপরজলািীন বাচলয়াজুচড় চজচস সংলগ্ন িাঁদপুে খারলে 

উপে েীজ চনম থারণে জন্য জেীপ/সম্ভাব্যিা 

 1210-1213 

 

 

175.  চফচজচবচলটি িাচি ইন র্াম থস অব হাইরোলচজকযাল এন্ড মেরফালচজকযাল িাচি, 

ইরকানচমক এযারসসরমন্ট িাচি, চপ্রপারেশন অব চবচিং িকুরমন্টস ফে কনোকশন 

অব ৩ (চর) নং অব চেজ ওভাে ৩ (চর) চিফারেন্ট চেভােস প্রকে। 

 1214-1216 

  176.  পাবনা স্যজানগে,উল্লাপাড়া এবং পাংশা স্ট্রপৌেসভা স্ট্রভৌি অবকাঠারমা উন্নয়ন।  1217-1220 

  177.  স্ট্রগাপালগঞ্জ স্ট্রপৌেসভাে মো মধুমচি নদী পুনব থাসন ও পাশ্বথবিী এলাকা উন্নয়ন প্রকে।  1221-1224 

 
 

178.  স্ট্রেরন্দচনং অব একটিচভটিজ ইন রুোল স্ট্রিরভলপরমন্ট ইচঞ্জচনয়াচেং স্ট্রসন্টাে 

(আেচিইচস)। 

 1225-1228 

    জনস্বাস্থয প্ররকৌশল অচিদপ্তে   

  179.  ইউচনয়ন পচেিদ সারপারর্ থি চভরলজ পাইপি ওয়ার্াে সাপ্ল্াই পাইলর্ প্রকে।   1229-1232 

 
 

180.  Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and  

Monitoring System in Bangladesh 
 1233-1237 

 
 

181.  পাব থিয িট্টিারমে স্ট্রজলাসমূরহ পাচন সেবোহ ও পচেরবশ সম্মি পয়:চনষ্কাশন ব্যবস্থা 

উন্নয়রনে লরেয সম্ভাব্যিা ও প্রকে প্রণয়ন সমীো 

 1238-1241 

    বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তথপে   

  182.  স্ট্রসরিে গভীে নলকূপ হরি খাবাে পাচন সেবোহ প্রকে- ২য় পর্ থায় ।  1242-1248 

    খুলনা চসটি করপ থারেশন    

  183.  খুলনা মহানগেী স্যাচনর্ােী ল্যান্ডচফল চনম থাণ (সংরশাচিি)  1249-1253 

    োজশাহী চসটি করপ থারেশন    

 
 

184.  োজশাহী মহানগেীে ফায়াে চবরিি ক্রচসং স্ট্রর্রক উিে নওদাপাড়াসহ িাঁপাইনবাবগঞ্জ-

নারর্াে মহাসড়ক পর্ থন্ত সংরর্াগ সড়ক চনম থাণ (চিিীয় সংরশাচিি)।  
 1254-1257 

 
 

185.  োজশাহী মহানগেীে সড়কসমূরহে উন্নয়ন ও েেণারবেরণে উরেরশ্য অিযাবশ্যকীয় 

র্ন্ত্রপাচি সংিহ (প্রর্ম সংরশাচিি) প্রকে।  
 1258-1261 

    ঢাকা চসটি করপ থারেশন    

 
 

186.  ইমপ্রক্রভরমন্ট অব সচলি ওরয়ি ম্যারনজরমন্ট ইন ঢাকা চসটি টুওয়াি থস দ্য স্ট্রলা-কাব থন 

স্ট্রসাসাইটি থ্রু এনরহনচসং ওরয়ি িান্সরপার্ থ কযাপাচসটি প্রকে।  
 1262-1264 

  
187.  বঙ্গবন্ধু জািীয় স্ট্রিচিয়াম এবং চমেপুে স্ট্রশরেবাংলা জািীয় স্ট্রিচিয়াম সংলগ্ন সড়ক 

অবকাঠারমা উন্নয়ন ও স্ট্রসৌন্দর্ থ বি থন কাজ (প্রর্ম সংরশাচিি) প্রকে।  
 1265-1267 

  
188.  স্ট্রেঁজগাঁও আড়ং-গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন চলংক  চেজ চনম থাণ (প্রর্ম সংরশাচিি) 

প্রকে। 

 1268-1272 

  189.  কনোকশন অফ স্যাচনর্াচে ল্যান্ডচফল এযার্ আচমন বাজাে  1273-1291 

  
190.  Construction & Improvement of Road from Airport Road (Zia 

Colony) to Mirpur Cantonment Link road 
 1292-1295 



  পৃষ্ঠা নং 

    এনআইএলচজ    

 
 

191.  Local Government Institutions Capacity Building Project for 

Water Supply & Sanitation Sector 
 1296-1300 

   িট্টিাম ওয়াসা   

  192.  স্ট্রমাহো ও কালুেঘার্ ওয়ার্াে চির্রমন্ট প্ল্যান্ট।  1301-1306 

৩৭) স্বাস্থয ও পচেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ 

ক) স্বাস্থয অচিদপ্তে  

 ১৩০7-১৩০৮ 

  193.                       ১৫০                          প্রকে   ১৩০৯-১৩১৪ 

  194.  ইমপ্রুচভং ফুি স্ট্রসফটি, স্ট্রকায়াচলটি এন্ড ফুি করিাল ইন বাংলারদশ প্রকে।  ১৩১৫-১৩১৯ 

  খ)                                     (       )   

  
195.  সারপার্ থ ফে পচলচস প্ল্যাচনং এন্ড স্ট্রপ্রািাম ইমচপ্ল্রমরন্টশন চেসাি থ ফে পপুরলশন এন্ড 

স্ট্রিরভলপরমন্ট প্রকে। 
 ১৩২০-১৩২৪ 

 স্ট্রর্ দুটি প্রকরেে মূল্যায়ন প্রচিরবদন পাওয়া র্ায়চন িাে সাে-সংরেপ   

  
196.  ‘‘টিচিং স্ট্রকায়াচলটি ইমপ্রুভরমন্ট ইন স্ট্রসরকন্ডােী এডুরকশন প্ররজক্ট’’ শীি থক 

প্রকে। 

 ১৩২৫-১৩২৬ 

  197.  Local Governance Support Project (LGSP)  ১৩২৭-১৩২৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


