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ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
1. Technical Assistance for Transit Oriented Development and
Improved Traffic Management in Gazipur City Corporation
Area
2. গ্রাচধকায চবচিরত গ্রাভীণ ড়ক ও াট/ফাজায ফকাঠারভা ঈন্নয়ন (২য় ংরাচধত)
3. আউদ্বিয়ি পদ্বরদ গভভন্যান্স প্রকল্প
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িওগাঁ, রােলাী, িবাবগঞ্জ ও বগুড়া জো) গ্রামীণ ড়ক, জতু/কাভাট ভ ও ন্যান্য
বকাজঠাাম উন্নয়ি (২য় ংজলাদ্বিত)
25. নড়াআর জজরায দয ঈরজরাধীন পুযাতন জপযীঘাট ংরগ্ন চিত্রা নদীয ঈয ১৪০
চভঃ দীঘ থ ব্রীজ ও ১৪০ চভঃ বায়াডাক্ট চনভথাণ
26. িরসুন্দা িদী পুিব ভাি ও দ্বকজলারগঞ্জ জপৌরভা ংগ্ন এাকা উন্নয়ি (২য়
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27. নাযায়নগঞ্জ জজরায রূগঞ্জ ঈরজরায ড়ক ঈন্নয়ন
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28. িারায়িগঞ্জ দ্বটি কজপভাজরলজির বকাঠাজমা উন্নয়ি এবং যািবাি ও যন্ত্রপাদ্বত ক্রয়।
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29. পল্লী বকাঠাজমা উন্নয়ি প্রকল্পঃ জিায়াখাী জোর চাটদ্বখ ও জািাআমুড়ী উপজো।
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30. চরযাজপুয জজরাধীন ভঠফাচড়য়া ঈরজরায গ্রাভীণ ড়ক ঈন্নয়ন (১ভ ংরাচধত)
31. দ্বপ্র পাজরলিফ্ এযাকলাি এদ্বর য়া প্ল্যাি ফর িারায়িগঞ্জএন্ড গােীপুর দ্ব টি কজপ ভাজরলিমীিা
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প্রকল্প
32. ফদ্বরদপুর, মাদ্বিকগঞ্জ, গােীপুর, পটুয়াখাী ও িীফামারী জোর িীি ৮টি ব্রীে

227-232

দ্বিমভাজণর মীিা প্রকল্প
33. ফগুড়া জজরায াচযয়াকাচি ও জানাতরা ঈরজরায গুরুত্বপূণ থ ফকাঠারভা ঈন্নয়ন (১ম

233-236

ংজলাদ্বিত)
34. বদ্বরলা জোর জমজন্দীগঞ্জ এবং দ্বো উপজোিীি ৬টি ব্রীে/কাভাট ভ দ্বিমভাণ
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ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ি (১ম ংজলাদ্বিত)
35. ফারগযাট জজরায চিতরভাযী, জভাল্লাাট ও পচকযাট ঈরজরায ল্লী ফকাঠারভা
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ঈন্নয়ন (১ম ংজলাদ্বিত)
36. দ্ববশ্বখাদ্য কমভসূচীর ায়তায় দুজয ভাগ ও েবায়ু পদ্বরবতভি প্রভাবি প্রকল্প (২য়
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37. যাি-যন্ত্রপাদ্বত অধুদ্বিদ্বককরণ ও েিম্পৃক্ততার মাধ্যজম ঢাকা দদ্বিণ দ্বটি
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ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
40. স্ট্রংদেষ্টনং পালাদমন্ট কযাপাষ্টটি ইন ইনটিদেটিং পপুদলন ইস্যযজ ইনটু
স্ট্েদভপদমন্ট (এষ্টপষ্টষ্টপষ্টে)
স্ট্ষ্টজদটিভ ও ংে ষ্টবয়ক ষ্টবভাগ
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
41. পষ্টষ্ট এযােদভাদকী এন্ড স্ট্ষ্টজদটিভ ষ্টরফমল ফর ষ্টিদেন”-(ংদলাষ্টিত)
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কৃচল ভন্ত্রণারয়
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
42. দ্ববএঅরঅআ এর গজবণা ও গজবণা কাঠাজমা উন্নয়ি ও ম্প্রারণ প্রকল্প
(২য়
ংজলাদ্বিত)
43. চর জডভপজমন্ট এন্ড জজটজমন্ট প্রকল্প-৪ (দ্বদ্বডএদ্বপ-৪)
44. খাদ্য ঈৎাদন বৃচিয ররেে ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী নদীরত যা
ফায ডোভ চনভথাণ (১ভ
ংরাচধত)
45. ভান ম্পন্ন ফীজযফযা বৃচিকযণ (৩য় ংরাচধত)
46. মুচজফনগয ভচিত কৃচল ঈন্নয়ন (দ্বডএএম ংগ)
মুদ্বেব িগর মদ্বিত কৃদ্ব উন্নয়ি প্রকল্প (২য় ংজলাদ্বিত) প্রকল্প- বােী ংগ।
মুক্ষজবনগে িমক্ষিত কৃক্ষি উন্নয়ন : ক্ষি ঙ্গ (২য় িংরশাক্ষধত)
47. বৃিয যংপুয জজরায় অধুচনক ক্ষুদ্র জি ম্প্রাযণ
48. চিতীয় স্য ফহুমুখীকযণ প্রকে (২য় ংরাচধত)
49. আচিরগ্ররটড এচগ্রকারিাযার প্রডাচক্টচবটি প্ররজক্ট
50. চরযাজপুয-জগাারগঞ্জ-ফারগযাট ভচিত কৃচল ঈন্নয়ন
51. মৃদ্বত্তকা ও ার পরীিাগার এবং গজবণা জকন্দ্র স্াপি প্রকল্প
52. দচেণ ঈকুরীয় ঞ্চরর (ফচযার ও টুয়াখারী) ফীজ ফধ থন খাভায স্থান প্রকে (১ভ
ংরাচধত)
53. ঈরজরা ম থারয় প্রযুচক্ত স্তান্তরযয জন্য কৃলক প্রচেণ (২য় ম থায়) (২য় ংরাচধত)
(চফরল ংরাধন)
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55. পূফ থাঞ্চরীয় ভচিত জি এরাকা ঈন্নয়ন (২য় ম থায়)
56. াফনা-নারটায-চযাজগঞ্জ ক্ষুদ্ররি ঈন্নয়ন প্রকে (৩য় ম থায়) (১ভ ংরাচধত)
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58. িট্টোম স্ট্জার স্ট্বায়াখাী ও রাউজান উপদজার কর্ লফুী নেী, স্ট্বায়াখাী এবং
রাইখাী খাদর োন ও বামতীদর ষ্টবষ্টভন্ন স্থাদন তীর প্রষ্টতরক্ষা কাজ।
59. ষ্টরাজগঞ্জ স্ট্জার ষ্টরাজগঞ্জ ের ও কাষ্টজপুর উপদজায় যমুনা নেীর োন তীর
ংরক্ষর্ প্রকল্প (১ম ংদলাষ্টিত)।
60. জেজদদ্বিং াআজরাদ্বেকযা আিফরজমলি াদ্বভজভ  এন্ড অদ্ব ভ ওয়াদ্বি ভং দ্বজেম
(কজম্পাজিন্ট-দ্বব)
61. কুচিয়া জজরায জদৌরতপুয ঈরজরাধীন চপচরনগয, অরফরদয ঘাট ও আরাভপুয
এরাকায় দ্মা নদীয ডানতীয ংযেণ (১ভ ংরাচধত)
62. ক্লাদ্বদ্বফজকলি ব ওজয়টল্যান্ড ব বাংাজদল
63. মজড জভদ্বজডলি ি াআজরা মরফদ্বেকযা প্রজ ব দা দ্বরভার দ্বজেম আি দা
াবদ্বদ্বডং দ্বজট াওর জবদ্বি
64. কোচটার (াআরট) জডচজং ফ চযবায চরিভ আন ফাংরারদ।
65. যমুিা িদীর বাম তীজরর ভাঙ্গি জত োমাপুর জোর বাাদুরাবাদ ঘাট জত
ফুটািী বাোর পয ভন্ত ও দ্বরাবাড়ী উপজোিীি দ্বপংিা বাোর এাকা এবং
আামপুর উপজোর দ্বরণিরা জত াড়দ্বগা পয ভন্ত তীর ংরিি প্রকে
66. কুচড়গ্রাভ জজরায চিরভাযী ও ঈচরপুয ঈরজরাধীন বফযাগীযাট ও চিরভাযী
ফিয ব্রহ্মপুত্র নরদয ডানতীরযয বাংগন রত যো প্রকে (জপজ-২)।

290-293
294-331
332-342
343-366
367-379
380-387
388-406
407-419
420-436
437-459
460-৫৪৬
৫৪৭-৫৫৭
৫৫৮-৫৭৮
৫৭৯-৫৯৫
৫৯৬-৬১৫
৬১৬-৬৩৩
৬৩৪-৬৭১
৬৭২-698
৬৯৯-৭০০
৭০১-৭১৫
৭১৬-৭২৪
৭২৫-৭৩২
৭৩৩-৭৩৬
৭৩৭-৭৪৮
৭৪৯-৭৫৬
৭৫৭-৭৬৬
৭৬৭-৭৭৮
৭৭৯-787
788-795

67. াফনা জজরায ইশ্বযদী ঈরজরায জকাভযপুয রত াযা-ঝাঈচদয়া ম থন্ত এফং

68.

69.
70.
71.
72.
73.

নারটায জজরায রারপুয ঈরজরায চতরকপুয রত জগৌচযপুয ম থন্ত দ্মা নদীয ফাভ
তীয ংযেণ (১ভ ংরাচধত) প্রকে।
াফনা জজরায সুজানগয ঈরজরায চফচবন্ন স্থারন দ্মা নদীয ফাভ তীয বাঙ্গন জযাধ
এফং জফড়া ঈরজরায নগযফাড়ী আরত কাচজযাট
ম থন্ত মমুনা নদীয ডানতীয
বাঙ্গন জযাধ
ব্রাহ্মনফাচড়য়া ও চফগঞ্জ জজরায ন্তথগত রংগন, জফভাচরয়া ও ফরবদ্র নদী পুনঃখনন
ভভেব নদী পুনঃখনন
িট্টগ্রাভ জজরায টিয়া ঈরজরায় ‘‘ভাচরয়াযা-ফাকখাআন-বান্ডাযগাঁও ফন্যা চনয়ন্ত্রণ,
চনষ্কান ও জি প্রকে (২য় ম থায়)
দ্বকজলারগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজোয় যমুজিশ্বরী, দ্বচকী ও চারাকাটা িদীর
তীর ংরিণ
জবারা জজরায রাররভান ঈরজরায ঝচুঁ কপূণ থ ংর নদী তীয ংযেণ প্রকে (২য়
ম থায়) (১ভ ংরাধনী)
নতুন ডাকাচতয়া ও পুযাতন ডাকাচতয়া-জছাট জপনী নদী চনষ্কান প্রকে।
করাতাে নরদয জরাফিতা দুযীকযণ প্রকে (১ভ ম থায়)

74.
75.
76.
77. গড়াআ িদী পুিরুদ্ধার (২য় পয ভায়)
78. Development of Smart Project Monitoring and Management

৬)
৭)

Information System
79. জভাা চরফযালি ও মিপুরা লর ংরিণ
80. কুচড়গ্রাভ জজরায ভুরুঙ্গাভাযী ঈরজরাধীন জানাাট ব্রীরজয চন্নকরট দুধকুভায নদীয
বাংগন রত ভুরুঙ্গাভাযী-ভাদাযগঞ্জ ড়ক থরক যো এফং ঈচরপুয ঈরজরায
গুনাআগাছ রত ফজযা চচনয়য ভাদ্রাা ম থন্ত চতস্তা নদীয ফাভতীয ংযেণ (২য়
ংরাচধত)
81. জবারা জজরায জফাযানঈচিন ঈরজরায় জভঘনা নদীয বাঙ্গন রত াফাজপুয গ্যা
চপল্ড যো প্রকে (২য় ম থায়)।
82. াচন ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন প্রকে (ওয়াচভ)
83. কুচিয়া জজরায জদৌরতপুয ঈরজরাধীন চপচরনগয, অরফরদয ঘাট ও আরাভপুয
এরাকায় দ্মা নদীয ডানতীয ংযেণ (১ভ ংরাচধত)
খাদ্য ভন্ত্রণারয়
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
84. ান্তাার াআজাজত বহুত গুদাম দ্বিমভাণ (২য় ংজলাদ্বিত)।
ভূদ্বম মন্ত্রণায়
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
85. Capacity Building and Supporting the implementation of
ADB’s Strengthening Governance Management Project
(Component-B: Digital Land Management System)
86. Strengthening Governance Management Project (ComponentB: Digital Land Management System)
87. জেংজদদ্বিং ব জজটজমন্ট জপ্র, ম্যাপ দ্বপ্রদ্বন্টং জপ্র এন্ড দ্বপ্রপাজরলি ব দ্বডদ্বেটা
ম্যাপ
88. জেংজদদ্বিং এযাকজ টু ল্যান্ড এযান্ড প্রপাটি ভ রাআট ফর  দ্বটিজেি ব
বাংাজদল

পৃষ্ঠা নং
796-807
808-825
826-831
832-842
843-852
853-863
864-876
877-889
890-899
900-915
916-924
925-927
928-933
934-941

942-960
961-973
974-983
984-985
986-997
998-999
১০০০-১০০৬
১০০৭-১০২০
১০২১-১০৩১
১০৩২-১০৪৬

89. োতীয় ভূদ্বম জোদ্বিং প্রকল্প (২য় পয ভায়)

বেন্তযীণ ম্পদ চফবাগ
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
90. িট্টগ্রাভ, ভংরা অআচচড কভরাপুয ও জফনারার কািভ াঈরজয জন্য করিআনায
স্ক্োনায ক্রয়
৯)
অচথ থক প্রচতষ্ঠান চফবাগ
ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে
91. Construction of 10-Storied building with One Basement for
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
চচঅয না াওয়ায কাযরণ ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রচতরফদরনয চযফরতথ প্রকে ায-ংরে
92. চট্রগ্রাম মািগরীর দ্ববদ্বভন্ন এাকার রাস্তা এবং ফুটপাত উন্নয়ি ও প্রলস্তকরণ প্রকল্প।
93. খুরনা চটি করথারযরনয চফচবন্ন যাস্তা ও ফকাঠারভা সুচফধা ঈন্নয়ন প্রকে
94. গাজীপুয চটি করথারযরনয জন্য মানফান ও মন্ত্রাচত ক্রয় প্রকে

পৃষ্ঠা নং
১০৪৭-১০৫৪

৮)

১০৫৫-১০৫৬
১০৫৭-১০৬১
১০৬২-১০৬৩
১০৬৪-১০৬৮

১০৬৯-১০৭০
১০৭১-১০৭২
১০৭৩-১০৭৪

