২০১৯-২০ অথথফছরয নযসিংদী জেরা ফাস্তফানাধীন এসিসবুক্ত প্রকল্পেয তালরকাাঃ
ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

জনসনযাত্তা সফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
ফািংরারদরয সফসবন্ন স্থারন ুসররয
নযসিংদী
সফবারগয ৫০সি াইরে ুসর আউি পাষ্ট
সনভথাণ (২ে িংরাসধত)
োনুালয, ২০১০ ল্পত জুন,২০১৯
ফিংরারদ ুসররয ক্ষভতা ফৃসিয জন্য
নযসিংদী
মানফান  মন্ত্রাসত ক্রে
নরবম্বয ২০১৮ইং জথল্পক সিরম্বয ২০২০
সুযক্ষা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
জদল্পয গুরুত্বূণি লফলবন্ন উল্পেরা / স্থাল্পন
নযসিংদী
১৫৬লি পাায ালবি ও লবর লিল্পপন্স
জেন স্থান (১ভ ংল্পালধত)
েুরাই ২০১২ ল্পত েুন ২০১৯
কাযা লনযাত্তা আধূলনকান , (ঢাকা ও
নযসিংদী
চট্টগ্রাভ লফবাগ) (১ভ ংল্পালধত)
োনুাযী ২০১৬ ল্পত লিল্পম্বয ২০১৯
ংস্কৃলত লফলক ভন্ত্রণার
অনরাইল্পন গণগ্রন্থাগায ভূল্পয ফযফস্থানা ও
নযসিংদী
উন্নন প্রকে
লিল্পম্বয ২০১৭ জথল্পক নল্পবম্বয ২০১৯
ভসরা  সশু সফলেক ভন্ত্রণারে
তথয আা: সিসজিার ফািংরারদ গড়ায
নযসিংদী
রপক্ষয তথয পমাগারমাগ প্রমুসক্তয ভাধযরভ
ভসরারদয ক্ষভতােন প্রকল্প (২ে মথাে)
এলপ্রর, ২০১৭ জথল্পক ভাচি, ২০২২
জেরালবলত্তক ভলরা কলিউিায প্রসক্ষণ
নযসিংদী
প্রকে (৬৪ জেরা)
েুরাই ২০১৩ ল্পত েুন ২০১৯
নগয লবলত্তক প্রালন্তক ভলরা উন্নন (২
নযসিংদী
মিা)
েুরাই, ২০১৬ ল্পত েুন, ২০২০
BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad
নযসিংদী
DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv †j‡fj
োনুাযী ২০১৭ ল্পত ২০২০
লকল্পায-লকল্পাযী ক্লাফ স্থান
নযসিংদী
োনুালয ১৮ ল্পত লিল্পম্বয ২০২০
ধভথ সফলেক ভন্ত্রণারে
ভলেদ লবলত্তক লশু ও গণলক্ষা কামিক্রভ
নযসিংদী
(৬ষ্ঠ মিা) (১ভ ংল্পালধত)
োনুাযী ২০১৫–লিল্পম্বয ২০১৯
ভলন্দয লবলত্তক লশু ও গণলক্ষা কামিক্রভ
নযসিংদী
(৫ভ মিা)।
েুরাই ২০১৭ ল্পত লিল্পম্বয ২০২০

২২ সি পজরা

ভগ্র ফািংরারদ

৫৯ সি পজরা

২৮ সি পজরা

কর পজরা

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ
ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ
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(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

ভলেদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও
নযসিংদী
লিারীকযণ-২ মিা প্রকে।
েুরাই ২০১৭–েুন ২০২০
ধভিী ম্প্রীলত ও িলকিত ল্পচতনা
নযসিংদী
ফৃলিকযণ প্রকে
েুরাই ১৮ ল্পত েুন ২০২০
ইরাভীক পাউল্পডিল্পনয োতী মিাল্প ও
নযসিংদী
জেরা রাইল্পেযীল্পত ুস্তক ংল্পমােন ও
াঠক জফা কামিক্রভ ম্প্রাযণ প্রকে।
েুরাই ২০১৬–েুন ২০১৯
প্রলতলি জেরা ও উল্পেরা একলি কল্পয
নযসিংদী
জভাি ৫৬০লি ভল্পির ভলেদ লনভিাণ (১ভ
ংল্পালধত) প্রকে
এলপ্রর ২০১৭ ল্পত লিল্পম্বয ২০২০
তথয  পমাগারমাগ প্রমুসক্ত সফবাগ, িাক, পিসররমাগারমাগ  তথযপ্রমুসক্ত ভন্ত্রণারে
রালনিং এডি আলনিং জিল্পবরল্পভডি প্রকে
নযসিংদী
(২ ংল্পালধত)
োনুাযী ২০১৪-সিরম্বয ২০১৯
াযারদরয সক্ষা প্রসতষ্ঠারন কসিউিায 
নযসিংদী
বালা প্রসক্ষণ রযাফ স্থান (৩ে িংরাসধত)
০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯
জাতীে তথয  পমাগারমাগ প্রমুু্সক্ত
নযসিংদী
অফকাঠারভা উন্নেন, ইনরপা-যকায ৩ (১ভ
িংরাসধত)
জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯
অথথ সফবাগ, অথথ ভন্ত্রণারে
Skills for Employment
নযসিংদী
Investment Program
(SEIP)
জুরাই ২০১৪ রত সিরম্বয ২০২০
প্রধানভন্ত্রীয কামথারে
উরদযাক্তা ৃসষ্ট  দক্ষতা উন্নেন
নযসিংদী
আশ্রােন ২
নযসিংদী
িাক  পিসররমাগারমাগ সফবাগ, িাক, পিসররমাগারমাগ  তথযপ্রমুসক্ত ভন্ত্রণারে
৩সজ প্রমুসক্ত চারুকযণ  ২.৫সজ পনিোকথ
নযসিংদী
ম্প্রাযণ (পপজ-২)
এস্টাফসররভন্ি অফ পারায পফইজি পফজ
নযসিংদী
পস্টন ইন ািথ িু যীচ এসযো পয
পরিংরদসনিং পিসরিক পনিোকথ কবারযজ
সিসজিার িংরমারগয জন্য
নযসিংদী
পিসরকসভউসনরকন পনিোকথ
আধুসনকীকযণ
জযাজীণথ িাকঘয ভূরয সনভথাণ /ুনঃসনভথাণ
নযসিংদী
(২ে মথাে)

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

৬৪ সি পজরা

৬৪ সি পজরা

৬৪ সি পজরা

৬৪ সি পজরা

ভগ্র ফািংরারদ
ভগ্র ফািংরারদ
ভগ্র ফািংরারদ
ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ
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(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

১০ সি পজরা

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

পদরয কর কররজ/সফশ্বসফদযারে  পেসনিং
ইনসস্টসিউরি অসিকযার পাইফায পনিোকথ
স্থান
সিসজিার ফািংরারদরয জন্য ব্রিফযান্ি
োযরর পনিোকথ স্থান প্রকল্প
সিসজিার কারনসিসবসি সক্তারীকযরণ
সুইসচিং  োন্সসভন পনিোকথ
সফদ্যযৎ সফবাগ, সফদ্যযৎ, জ্বারাসন 
৪০০/২৩০/১৩২ পকসব সগ্রি পনিোকথ
পিরবররভন্ি প্রকল্প
০১/০৭/২০১৩ ইরত ৩০/০৬/২০১৯
পঘাড়াার-৩ সযরোসযিং প্রকল্প
পঘাড়াার ৪থথ ইউসনি সযরোসযিং প্রকল্প
এযানরন্সরভন্ি অফ কযাাসসি অফ গ্রীি
াফরস্টন এন্ি োন্সসভন রাইন পয
রুযার ইররকসেসপরকন
০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩১/১২/২০১৯
াোয গ্রীি পনিোকথ পরনরথসনিং প্ররজি
আন্িায সসজসসফ (সজ িু সজ)
(০১/১০/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০২১)
ল্লী সফদ্যযতােন ম্প্রাযরণয ভাধযরভ ১৫
রক্ষ গ্রাক িংরমাগ
০১/০১/২০১৬ ইরত ৩১/১২/২০২০
ভুসক্তরমাি সফলেক
কর পজরাে ভুসক্তরমািা কভরেক্স বফন
সনভথাণ প্রকল্প
01.07.2010-30.06.2020
উরজরা ভুসক্তরমািা কভরেক্স বফন সনভথাণ
প্রকল্প
01.07.2012-30.06.2020
ভুসক্তমুরিয স্মৃসত স্থানাভূ িংযক্ষণ 
ুনসনভথাণ
01.07.2017-30.06.2020
ভুসক্তমুরিয ঐসতাসক স্থানভূ িংযক্ষণ 
স্মৃসত জাদ্যঘয সনভথাণ
01.07.2017-30.06.2020
ভুসক্তমুিকারর সদ সভত্রফাসনীয দস্যরদয
স্মযরণ স্মৃসতস্তম্ভ সনভথাণ
01.07.2017-30.06.2020
১৯৭১ এ ভান ভুসক্তমুিকারর াকানাদায
ফাসনী কতৃথক গণতযায জন্য ফযফহৃত
ফধযবূসভভূ িংযক্ষণ  স্মৃ সতস্তম্ভ সনভথাণ
(২ে মথাে)
01.07.2018-30.06.2021

খসনজ িদ ভন্ত্রণারে
নযসিংদী

১১ সি পজরা

নযসিংদী
নযসিংদী

১৯ সি পজরা

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ
০৩ সি পজরা ফযসতত

ভন্ত্রণারে
নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ
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(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

42.

সদ ভুসক্তরমািা  অন্যান্য ভুসক্তরমািারদয
নযসিংদী
ভাসধস্থর িংযক্ষণ  উন্নেন (১ভ মথাে)
01.07.2018-30.06.2021
দ্যরমথাগ  ত্রাণ ভন্ত্রণারে

ভগ্র ফািংরারদ

43.

Strengthening of the Ministry of
Diseaster Management & Relief
(MODMR)
Program
Administration (1st Revised),
জুরাই, ২০১৩ রত জুন, ২০১৯
পজরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দ্যরমথাগ ফযফস্ানা
তথয পকন্দ্র সনভথাণ
০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০
গ্রাভীণ যাস্তাে ১৫ সভিায দদঘথয মথন্ত
পতু/কারবািথ সনভথাণ
জানুোসয ২০১৯ রত জুন ২০২২
গ্রাভীণ ভাসিয যাস্তাভূ পিকই কযরণয
ররক্ষয পসযিং পফান ফন্ি(এইচসফসফ) কযণ
(২ে মথাে)
জানুোসয ২০১৯ রত জুন ২০২২
ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকা
আশ্রল্পকন্দ্র লনভিাণ (৩ মিা)
০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২
আইন  সফচায সফবাগ, আইন, সফচায

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

নযসিংদী

৪২ লি জেরা

 িংদ সফলেক ভন্ত্রণারে

ফািংরারদরয ৬৪সি পজরা দরয চীপ
নযসিংদী
জুসিসোর ভযাসজররি আদারত বফন
সনভথাণ (পপজ-১) (িংরাসধত)
০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০
পদরয সফসবন্ন পজরাে পজরা পযসজসর 
নযসিংদী
াফ-পযসজসর অসপ বফন সনভথাণ (২ে
মথাে)
০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯
স্থানীে যকায সফবাগ, স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন  ভফাে ভন্ত্রণারে
আযফান াফসরক এন্ি এনবােযনরভন্িার
পরথ পিয পিরবররভন্ি প্ররজি
(২ে
িংরাসধত),
জানুোযী ২০১০ রত জুন, ২০২০
তৃতীে পরাকার গবণথযান্স ারািথ প্ররজি-৩
জানুোসয, ২০১৭ পথরক সিরম্বয, ২০২১
উরজরা সযচারন  উন্নেন,
জানুোসয, ২০১৭ পথরক সিরম্বয, ২০২১
আইনী গরফলণায ভাধযরভ তাযতভযভূরক
আইন  নীসত সচসন্ত ূফথক িংষ্কায
পভ ২০১৯ পথরক এসপ্রর ২০২১

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ
০৩ সি পজরা ফযসতত

নযসিংদী

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

53.

54.

জরংল্পদলনং ারিাল্পভডি ’ কযাাললি ইন
ুল্পরন এডি জিল্পবরল্পভডি ইসুযে
(এললললি) প্রকল্প
ভাচথ, ২০১৭ পথরক সিরম্ফয, ২০২০
ফৃত্তয ঢাকা গ্রাভীণ অফকাঠারভা উন্নেন
প্রকল্প-৩
জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২২

নযসিংদী

55.

নযসিংদী

56.

নযসিংদী
২০
২০
ল্লী ড়রক গুরুত্বূণথ পতু সনভথারণয
ভীক্ষা (১ভ িংরাসধত)
জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২১
উরজরা কভরেক্স ম্প্রাযণ ( ২ে মথাে )
অরিাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২
ফন্যা  দূরমথারগ ক্ষসতগ্রস্ত ল্লী ড়ক
অফকাঠারভা ুনফথান প্রকল্প
জানু২০১৮ পথরক জুন ২০২০

০৬ সি পজরাে

০৬ সি পজরাে

নযসিংদী

৪৯ সি পজরাে

নযসিংদী

৬১ সি পজরাে

নযসিংদী

৪৯ সি পজরাে

60.

নযসিংদী

৬৪ সি পজরাে

61.

নযসিংদী

৫৯ সি পজরাে

নযসিংদী

২৯ সি পজরাে

নযসিংদী

৬১ সি পজরায ৪৬৬সি উরজরাে

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদয ২৩৪সি
উরজরা

নযসিংদী

৬৪ সি পজরাে

নযসিংদী

৬০ সি পজরাে

নযসিংদী

৬১ সি পজরাে

57.

58.
59.

62.

২৩
ক্ষুদ্রাকায াসন িদ উন্নেন প্রকল্প(২ে
মথাে)।
অরিাফয/২০১৭ রত সিরম্বয/২০২৩

63.

64.

65.

66.

67.

উল্পেরা কভল্পেক্স ম্প্রাযণ প্রকে। (২
ংল্পালধত)
এলপ্রর/২০১১ ল্পত েুন/২০২০
ইউলনন লযলদ কভল্পেক্স বফন লনভিাণ (২
মিা)
েুরাই/২০১১ ল্পত েুন/২০
উল্পেরা ও ইউলনন ড়ল্পক দীঘি জতু
লনভিাণ প্রকে (৩ ংল্পালধত)
জপব্রুাযী/২০১০ ল্পত েুন/২০২০
গ্রাভীণ ড়রক পতু উন্নেন ােতা কভথূসচ
নরবম্বয ১৮ পথরক আগষ্ট ২৩
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

পদফযাী গ্রাভীন ফাজায অফকাঠারভা
উন্নেন
জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০
গুরুত্বূনথ গ্রাভীন অফকাঠারভা উন্নেণ প্রকল্প
(২ে মথাে)
জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০
অগ্রালধকায লবলত্তল্পত গুরুত্বূণি ল্লী
অফকাঠাল্পভা উন্নন প্রকে-২(১ভ
ংল্পালধত)
েুরাই/২০১৫ ল্পত েুন/২০২০
াযারদর ুকুয খার উন্নেন প্রকল্প
জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২৩

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

68.

69.

70.

71.
72.
73.

74.

75.
76.

77.

78.
79.

80.

81.

৪০ জৌযবা ও জগ্রাথ জডিাল্পয ালন
যফযা এফং এনবাযণল্পভডিার
স্যালনল্পিন (২ফি) (১ভংল্পালধত) প্রকে
োনুাযী ২০১৪ ল্পত েুন ২০১৯
ফাংরাল্পদল্পয ২৩ লি জৌযবায ালন
যফযা ও স্যালনল্পিন প্রকে
েুরাই ২০১৭ ল্পত েুন ২০২১
ালন যফযাল্প আল্পিলনক ঝুুঁলক লনযন
োনুালয ২০১৮ ল্পত লিল্পম্বয ২০২১
৩২ লি জৌযবা ালন যফযা ও ভানফ
ফেিয ফযফস্থানা  এনবাযনল্পভনিার
স্যালনল্পিন
োনুালয ২০১৮ ল্পত েুন ২০২০
ল্লী অঞ্চল্পর ালন যফযা প্রকে
(১ভ
ংল্পালধত)
োনুাযী ২০১৬ ল্পত লিল্পম্বয ২০১৯
োতী স্যালনল্পিন প্রকে (৩ মিা)।
োনুালয ২০১৬ ল্পত েুন ২০১৯
োলি অন লরি এডি
লপউকযারস্লােভযাল্পনেল্পভডি লল্পেভ এডি
লিোইন ইন জযরওল্প এডি ওািায
ওল্পইন ফাংরাল্পদ প্রকে
েযালি প্রকে
ালন যফযা ংক্রান্ত াভলগ্রক ফযফস্থানা
দক্ষতা উন্নন প্রকে
(১ভংল্পালধত)
কাসযগযী েতা প্রকল্প
নল্পবম্বয ২০১৪ ল্পত েুন ২০২০

নযসিংদী

অগ্রালধকায গ্রাভীন ালন যফযা
োনুালয ২০১৮ ল্পত েুন ২০২০

নযসিংদী

নযসিংদী
নযসিংদী

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ঢাকা, চেগ্রাভ, খুরন  যাজাী
োাবূক্ত এরাকা ফযতীত ২৭৮সি
িংদীে আরনয আতাধীন
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

াসন িদ ভন্ত্রণারে
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

জেরায অন্তবুিি আলড়ারখাুঁ নদী
,
ালড়ল্পদাা নদী , েহ্মুত্র নদ , াালড়া
নদী, জভঘনা াখা নদী ও ুযাতন েহ্মুত্র
াখা নদ ুনাঃখনন প্রকে
েুরাই, ২০১৭ ল্পত েুন, ২০২১
Bangladesh
Weather
and
Climate
Services
Regional
Project (BWCSRP) ComponentB : Strengthening Hydrological
Information Services and Early
Warning Systems (SHISEWS)
(১ভ ংল্পালধত)
েুরাই, ২০১৬ ল্পত েুন, ২০২১
৬৪ জেরায অবযন্তযস্থ জ ািনদী , খার ও
েরা ুনাঃখনন প্রকে (১ভ মিা)
নল্পবম্বয, ২০১৮ ল্পত লিল্পম্বয, ২০২০
স্টযাসি অফ ইনসিরযকন সফিুইন ায
এন্ি সযবায ইরকাসরস্টভ ইনক্লুসিিং অফ
ইনরবনরিাসয এন্ি োিাযরযান্ি
জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২০
ক্ষুদ্র জচ উন্নল্পন েলয ও লযফীক্ষণ
লিলেিাইল্পেনকযণ (৪থি মিা)
০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১
ভৃলত্তকা গল্পফলণা ও গল্পফলণা সুলফধা
জোযদাযকযণ
০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২
কৃলক মিাল্প জিকই ফীে
উৎাদন,
িংযক্ষণ  সফতযণ (িার, জতর ও ভরা)
ফযফস্থানা-৩ মিা
জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ মথন্ত
কৃলল আফাওা তথয িলত উন্নতকযণ
(কল্পিাল্পনডি-ল)
জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২১ মথন্ত
িাফর লরপলিং এয ভাধযল্পভ বূ-উলযস্থ
ালনয াাল্পময জচ ম্প্রাযণ (৩ মিা)
(১ভ ংল্পালধত)
০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০
িার ও জতরফীে উৎাদল্পনয ভাধযল্পভ
জিকই ুলষ্ট লনযাত্তা জোযদাযকযণ (১ভ
ংল্পালধত)
০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০

নযসিংদী

০২ সি পজরা

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদল্প

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদল্প

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদল্প

কৃলল ভন্ত্রণার
নযসিংদী

নযসিংদী

নযসিংদী

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কর লফবাগ, কর জেরা, কর
ললি
কল্পিাল্পযন/জৌযবা/উল্পেরা
৮লি লফবাল্পগয ৬৪লি জেরায কর
(৪৯০লি) উল্পেরা

নযসিংদী

৮লি লফবাল্পগয ৬৪লি জেরায
৪৮৭লি উল্পেরা এফং ৪০৫১লি
ইউলনন লযলদ
২৭ সি পজরা

নযসিংদী

৪৮ সি পজরা
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

ন্যানার এলগ্রকারচায জিকল্পনারলে
জপ্রাগ্রাভ-২ মিা (এনএলিল-২)
১-১০-২০১৫ ল্পত ৩০-০৯-২০২১ মিন্ত
93. খাভায মিাল্প উন্নত ালন ফযফস্থানা
জকৌল্পরয ভাধযল্পভ পর উৎাদন ফৃলি
জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ মথন্ত
94. ফ য ফযাী পর উৎাদল্পনয ভাধযল্পভ ুলষ্ট
উন্নন (১ভ ংল্পালধত)
েুরাই ২০১৫ ল্পত েুন ২০২১ মিন্ত
95. জৌয লি ও ালন াশ্রী আধুলনক প্রমুলি
ম্প্রাযল্পণয ভাধযল্পভ পর উৎাদন ফৃলি
জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ মথন্ত
96. ফাংরাল্পদল্প াক-ফলে ও ান পল্পরয
জাকাভাকড় ও জযাগফারাই ফযফস্থানা
জেফ ফারাইনাক লবলত্তক প্রমুলি উদ্ভাফক
ও ম্প্রাযণ,
জানুোসয-২০১৮ রত সিরম্বয ২০২১ মথন্ত
97. সযরফফান্ধফ পকৌররয ভাধযরভ সনযাদ
পর উৎাদন
জুরাই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ মথন্ত
98. নগয কৃসল উৎাদন ােক (াইরি)
প্রকল্প (এআযসিআই অিংগ)
জুরাই-২০১৮ রত জুন-২০২৩ মথন্ত
99. কন্দার পর উন্নেন প্রকল্প
০১/০৩/২০১৯ রত ৩১/১২/২০২৩ মথন্ত
100. ফাংরাল্পদল্প জতরফীে ও িার পল্পরয
গল্পফলণা ও উন্নন প্রকে
এলপ্রর-২০১৬ ল্পত েুন-২০২১ মিন্ত
101. উদযানতালিক পল্পরয গল্পফলণা
জোযদাযকযণ এফং চয এরাকা উদযান ও
ভাঠ পল্পরয প্রমুলি লফস্তায
এলপ্রর-২০১৬ ল্পত েুন-২০২০ মিন্ত
102. ফাংরাল্পদল্প ভরা োতী পল্পরয গল্পফলণা
জোযদাযকযণ
অল্পটাফয-২০১৭ ল্পত েুন-২০২২ মিন্ত
92.

নযসিংদী

৫৭ সি পজরা

নযসিংদী

৪৬ সি পজরা

নযসিংদী

৪৫ সি পজরা

নযসিংদী

৪১ সি পজরা

নযসিংদী

১৪ সি পজরা

নযসিংদী

৬১ সি পজরা

নযসিংদী

০৬ সি পজরা

নযসিংদী

৫৯ সি পজরা

নযসিংদী

৪৭ সি পজরা

নযসিংদী

২২ সি পজরা

নযসিংদী

৬৪ সি পজরা

বূলভ ভন্ত্রণার
103. উল্পেরা ও ইউলনন বূলভ অলপ লনভিাণ
(৬ষ্ঠ ফি) প্রকে (১ভ ংল্পালধত)
েুরাই ১৪ ল্পত েুন ২০
104. লিলেিার িলতল্পত বূলভ েলয, জযকিি
প্রণন ও ংযক্ষণ প্রকে (১ভ মিা)
েুরাই ১২ ল্পত লিল্পম্বয ১৯
105. গুচ্ছগ্রাভ ২ মিা (১ভ ংল্পালধত)
অল্পটাফয ১৫ ল্পত েুন ২০

নযসিংদী

৫৯ সি পজরা

নযসিংদী

৫৭ সি পজরা

নযসিংদী

কর পজরা
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

নযসিংদী

৬৪ সি পজরা

106. ভগ্র জদল্প য ও ইউলনন বূলভ অলপ
লনভিাণ প্রকে
প্রাক্কলরত ফয:
েুরাই ১৬ ল্পত েুন ১৯

প্রসতযক্ষা ভন্ত্রণারে
107. ফািংরারদরয ১৪সি নদীফন্দরয ১ভ পশ্রণীয
আফাো মথরফক্ষণাগায সক্তারীকযণ
জুরাই ২০১৪ রত জুন ২০১৮

নযসিংদী

সযফন  ভাড়ক সফবাগ, ড়ক সযফন  পতু ভন্ত্রণারে
108. জপযী ও ডিুন লনভিাণ / ুনফিান (২
মিা)
১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০
109. রেস্টানথ ফািংরারদর সব্রজ ইভপ্রুরভন্ি
প্রপজি
০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২
110. াুঁচল্পদানা-িাঙ্গা-জঘাড়াার জেরা
ভাড়কল্পক একস্থয নীচু লদল্প উব াল্প
ৃথক ালবি জরন ৪জরল্পন উন্নীতকযণ
(িাঙ্গা ফাোয-ইরাভুয লরংক)
০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০
111. জেরা ভাড়ক মথামথ ভান ও প্রস্ততা
উন্নীতকযণ (ঢাকা জোন)
০১/০১/২০১৮-৩০/৬/২০১৯
112. জেরায ভল্পনাযদী উল্পেরায জল্পতভদী
জথল্পক াগযদী ফাোয মিন্ত ংল্পমাগ ড়ক
লনভিাণ
১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯
113. ভযোর জফরাফ ড়ক ও জাড়ালদা জফরাফ
জেরা ভাড়ক দুলি মথামথ ভান ও
প্রস্ততা উন্নীতকযণ
০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯
114. জেরা ভাড়ক মথামথ ভান ও প্রস্ততা
উন্নীতকযণ (ঢাকা জোন)
০১/০১/২০১৮-৩০/৬/২০১৯
115. নফীনগয-লফুয-যালধকা আঞ্চলরক
ভাড়ক লনভিাণ ও উন্নন (আয-২০৩)
১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০
116. বূসভ অসধগ্রণ  ইউসিসরসি স্থা
নান্তয
প্রকল্পঃ ারািথ িু ঢাকা (কাাঁচুয)-সররিতাভাসফর ভাড়ক চায পররন উন্নীতকযণ
এফিং উবে ারশ্বথ ৃথক াসবথ পরন সনভথাণ
০১/০৯/২০১৯-৩১/১২/২০২০

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

নযসিংদী

০৫ লি জেরা

নযসিংদী

নযসিংদী

নযসিংদী

০৩ সি পজরাে

নযসিংদী

২লি জেরা

নযসিংদী

০৬ সি পজরাে
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

ফাংরাল্পদ লনফিাচন কলভন লচফার
117. লনফিাচন ফযফস্থা তথয প্রমুলি প্রল্পাল্পগয
নযসিংদী
রল্পক্ষয ইল্পরকট্রলনক জবালিং জভলন (ইলবএভ)
০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩
তথয ভন্ত্রণারে
118. গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয উন্নেরন প্রচায কামথক্রভ
নযসিংদী
সক্তারীকযণ
119. সশু  নাযী উন্নরেন রচতনতাভূরক
পমাগারমাগ কামথক্রভ (৫ভ মথামে)
প্রফাী করযাণ ও জফল্পদলক কভিংস্থান ভন্ত্রণার
120. ইনলেলিউি অফ জভলযন জিকল্পনারলে এফং
নযসিংদী
কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্রভূল্পয
প্রলক্ষনাথিীল্পদয ফৃলত্ত প্রদান কামিত্রভ (৭ভ
মিা)
লযল্পফ, ফন ও েরফাু লযফতিন ভন্ত্রণারে
121. ফাংরাল্পদল্পয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ ও
নযসিংদী
আফাস্থর উন্নন
েুরাই ২০১৭ ইল্পত েুন ২০২০
122. Sustainable Forest and
নযসিংদী
Livelihood
েুরাই ২০১৮ ইল্পত েুন ২০২৩
123. জরংল্পদলনং ন্যানার পল্পযে ইনল্পবডিলয
নযসিংদী
এডি জল্পিরাইি রযাডি ভলনিলযং লল্পেভ
ইন াল্পািি অফ জযি+ইন ফাংরাল্পদ
েুরাই ২০১৫ ইল্পত েুন ২০১৯
124. ইউএ-জযি ফাংরাল্পদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ
নযসিংদী
ইউএনলিল এডি এপএও
েুরাই ২০১৫ ইল্পত েুন ২০১৯
পনৌ-সযফন ভন্ত্রণারে
125. সিরিইরি স্টাসি অন ৪৮ সযবায পয
নযসিংদী
সফসডিং িািারফজ এন্ি কনজাযরবন অপ
সযবায ফ্রভ রুন,ইসরগার অকুরন
এন্ি আদায এসফউ অপ সযবায
(১ভ
মথাে )
জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১
126. ১২ সি গুরুত্বূণথ পনৌথ খনন
নযসিংদী
অরিাফয ২০১১ -জুন ২০১৯
127. অবযন্তযীণ পনৌ-রথয ৫৩সি রুরি কযাসিার
নযসিংদী
পেসজিং (১ভ মথােঃ ২৪সি পনৌ-থ)
জুরাই ২০১২- জুন ২০১৯
128. ফািংরারদ আঞ্চসরক অবযন্তযীন পনৌ
নযসিংদী
সযফন প্রকল্প -১ (চট্টগ্রাভ-ঢাকা-আশুগঞ্জ
 িংমুক্ত পনৌথ খনন এফিং িাসভথনার
আনুাসিক স্থানাসদ সনভথাণ
জুরাই ২০১৬- জুন ২০২৪

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফািংরারদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

১২ সি পজরাে
২৩ সি পজরাে

১২ সি পজরাে
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

129. সিসজিার পগজ িংগ্র  স্থান এফিং
নযসিংদী
পলাফার সরস্টভ পয পভাফাইর (সজএএভ)
পনিোরকথয ভাধযরভ উাত্ত িংগ্র
এসপ্রর ২০১৭- জুন ২০১৯
130. সপসজসফসরসি স্টাসি পয ভিথানাইরজন অফ
নযসিংদী
পািথ পযাসসরসিজ পয খুরনা ফযগুনা এন্ি
পিরবররভন্ি অফ গরাসচা পভািংরা
সুনাভগঞ্জ পিরকযাি পঘাড়াার
কাচুযরািথ দবযফ দাউদকাসন্দ -ফাউসো
সযবাযরািথ
জানুোসয ২০১৮- সিরম্বয ২০১৮
ল্লী উন্নন ও ভফা লফবাগ, স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন  ভফাে ভন্ত্রণারে
131. ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউল্পডিন াতা (২
নযসিংদী
মিা) প্রকে
জভাদ: োনুালয,২০১৬ ল্পত
লিল্পম্বয,২০১৯
132. অংীদালযত্বভূরক ল্লী উন্নন প্রকে-৩
নযসিংদী
(লআযলিল-৩)
০১ েুরাই, ২০১৫ইং জথল্পক ৩০ েুন,
২০২০ইং মিন্ত
133. দালযদ্রয লফল্পভাচল্পনয রল্পক্ষয ুলষ্ট ভৃি উচ্চ
নযসিংদী
ভূল্পরযয অ-প্রধান স্য উৎাদন ও
ফাোযোতকযণ কভিসুলচ
জভাদ: োনুালয, ২০১৯ ল্পত
লিল্পম্বয,২০২৩
134. ালন াশ্রী আধুলনক প্রমুলিয ম্প্রাযণ ও
নযসিংদী
লফস্তায এফং ফযফস্থানায ভাধযল্পভ পল্পরয
উৎাদন ফৃলি (লফল্পল ংল্পালধত)’’ ীলিক
প্রাল্পালগক গল্পফলণা প্রকে।
জভাদাঃ ০১এলপ্রর, ২০১৫ ল্পত ৩০ লিল্পম্বয,
২০১৯ মিন্ত।
135. আভায ফালড় আভায খাভায-৩ ংল্পালধত
নযসিংদী
জভাদ: েুরাই,২০০৯ ল্পত েুন,২০২০
136. ালফিক গ্রাভ উন্নন কভৃূলচ (ললবলিল) নযসিংদী
৩ মিা।
জভাদ: োনুালয,২০১৮-লিল্পম্বয,২০২১
ভােকরযাণ ভন্ত্রণার
137. দৃলষ্ট প্রলতফন্ধী লশুল্পদয েন্য জাল্পের লনভিাণ
এফং ম্প্রাযণ
(েুরাই/১৬-েুন/২০)
138. োতী ভােল্পফা একাল্পিলভয ক্ষভতা ও
দক্ষতা ফৃলিকযণ
(েুরাই/১৭-লিল্পম্বয/১৯)

২৬ সি পজরাে

১০ সি পজরাে

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

নযসিংদী
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

সযকল্পনা সফবাগ, সযকল্পনা ভন্ত্রণারে
139. ফািংরারদরয উন্নেন কভথকারন্িয প্রদথন
নযসিংদী
(২ে িংরাসধত)
অরিাফয ২০১৬ রত জুন ২০১৯
140. সফআইসিএ ফািংরারদরয যকারযয জন্য
নযসিংদী
সফরল গরফলণা কামথক্রভ
পপব্রুোসয ২০১৮ রত জানুোসয ২০২১
সযিংখযান  তথয ফযফস্থানা সফবাগ, সযকল্পনা ভন্ত্রণারে
141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

ন্যানার াউেল্পাল্ড িািাল্পফইে
(এনএইচলি) প্রকে
১-৭-২০১৩ ল্পত ৩০-০৬-২০১৯ মিন্ত
National Strategy for the
Development
of
Statistics
(NSDS) Implementation Support
ীলথক প্রকল্প
ভাচথ ২০১৮ রত পপব্রুোযী, ২০২২ মথন্ত
ারবথ এণ্ড স্টযাসি সযপরসিিংিু সজসিস
সযরফসজিং প্রকল্প
জুরাই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ মথন্ত
Improvement
of
GDP
Compilation and Rebasing of
Indices Projec প্রকল্প
ভাচথ, ২০১৮ রত জুন,২০২১ মথন্ত
Modernization
of
National
Accounts Statistics প্রকে
এলপ্রর ২০১৭ জথল্পক েুন ২০২০ মিন্ত
জষ্টনল্পদলনং েযালিলিকযার কযাাললি অফ
লফলফএ পয কাল্পরকলিং িািা অন
ুল্পরন এডি জিবরল্পভডি (
Stat4
Dev) প্রকে
১-১-২০১৭ জথল্পক ৩১-১২-২০২০ মিন্ত
কৃলল (স্য, ভৎস্য ও প্রালণিদ) শুভালয২০১৭ প্রকে
১-৫-২০১৭ জথল্পক ৩১-১২-২০২০ মিন্ত
জাতীে জন্ম  ভূতুয সনফন্ধনকযণ তরথয য
ারথ পভৌসরক জনতাসিক সযিংখযান
(বািার স্টযাসিসস্টক ) উৎাদন এয
িংরমাগ ৃসষ্টকযণ ীলথক প্রকল্প
জানুোসয, ২০১৯ রত সিরম্বয, ২০২০
Institutional
Cooperation
(between Statistics Sweden and
Bangladesh Bureau of Statistics)
Project ীলথক কাসযগসয ােতা প্রকল্প
জানু ২০১৯ রত জুন ২০২১

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

প্রাথলভক ও গণলক্ষা ভন্ত্রণার
150. প্রাথলভক লক্ষায েন্য উ-ফৃলত্ত প্রদান (৩
নযসিংদী
মিা) (১ভ ংল্পালধত);
েুরাই ২০১৫-েুন ২০১৯

৬৪ জেরা

151. চালদা লবলত্তক যকালয প্রাথলভক লফদযার
উন্নন (১ভ মিা) ;
েুরাই ২০১৬-লিল্পম্বয ২০২২

নযসিংদী

৬৪ জেরা

152. চালদা লবলত্তক নুতন োতীকযণকৃত
যকালয প্রাথলভক লফদযার উন্নন (১ভ
মিা);
েুরাই ২০১৬-লিল্পম্বয ২০২২

নযসিংদী

৬৪ জেরা

153. লিলেিার প্রাথলভক লক্ষা
েুরাই ২০১৭-লিল্পম্বয ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

154. জভৌলরক াক্ষযতা প্রকে (৬৪ জেরা)
জপব্রুাযী ২০১৪-েুন ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

155. চতূথি প্রাথলভক লক্ষা উন্নন কভিূলচ
(লইলিল-৪)
েুরাই, ২০১৮-েুন, ২০২৩

নযসিংদী

৬৪ জেরা

156. প্রাথলভক মিাল্প লক্ষাথিীল্পদয জপ্রাপাইর
প্রণন
অল্পটাফয, ২০১৮-জল্পেম্বয, ২০২১

নযসিংদী

৬৪ জেরা

157. লযলচং আউলি অফ স্কুর লচরল্পেন (যস্ক)
প্রকে (২ ংল্পালধত)
োনুাযী ২০১৩-লিল্পম্বয ২০২০

নযসিংদী

ভাধযলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার
158. াায এিুল্পকন জকাালরলি এনহ্যান্সল্পভডি
প্রল্পেট (৩ ংল্পালধত)
োনুালয, ২০০৯ ল্পত েুন, ২০১৯
159. কল্পরে এিুল্পকন জিল্পবরল্পভডি প্রল্পেট
েুরাই, ২০১৬ ল্পত েুন, ২০২১
160. লক্ষায ভান উন্নল্পনয রল্পক্ষয জেরা দল্পয
অফলস্থত যকাযী জাে গ্রােুল্পি কল্পরে
ভূল্পয উন্নন প্রকে (১ভ ংল্পালধত)
আগে ২০১০-লিল্পম্বয ২০১৯

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

৬৪ জেরা

161. তথয প্রমুলি াতা লক্ষা ভান উন্নল্পনয
রল্পক্ষয লনফিালচত (জফযকাযী কল্পরে ভূল্পয
উন্নন) (১ভ ংল্পালধত);
েুরাই ২০১২-লিল্পম্বয ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

Page 13 of 16

ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

162. জল্পকডিাযী এিুল্পকন জটয ইনল্পবেল্পভডি
জপ্রাগ্রাভ (জল) (২ ংল্পালধত);
োনুাযী ২০১৪-লিল্পম্বয ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

163. ভাধযলভক লক্ষা উফৃলত্ত প্রকে (২ মিা)
(এইএল-২)
েুরাই ২০১৪-েুন ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

164. উচ্চ ভাধযলভক উফৃলত্ত প্রকে;
েুরাই ২০১৪-েুন ২০১৯

নযসিংদী

৬৪ জেরা

165. যকালয কল্পরে ভূল্পয অফকাঠাল্পভা উন্নন
ও লফজ্ঞান লক্ষায সুল্পমাগ ম্প্রাযণ;
োনুাযী ২০১৭-েুন ২০২২

নযসিংদী

৬৪ জেরা

166. যকালয ভাধযলভক লফদযার ভূল্পয উন্নন;
োনুাযী ২০১৭-েুন ২০২১

নযসিংদী

৬৪ জেরা

167. আইললিয ভাধযল্পভ ভাধযলভক ও উচ্চ
ভাধযলভক স্তল্পয লক্ষায প্রচরন (২ মিা);
েুরাই ২০১৬-েুন ২০২০

নযসিংদী

৬৪ জেরা

168. ৯ লি যকালয ভাধযলভক লফদযার স্থান
নল্পবম্বয, ২০১৮-েুন, ২০২১

নযসিংদী

৬৪ জেরা

169. লনফিালচত জফযকালয ভাধযলভক লফদযার
ভূল্পয অফকাঠাল্পভা উন্নন (১ভ ংল্পালধত)
োনুালয ২০১১ ল্পত েুন ২০১৯
170. লনফিালচত জফযকালয ভাধযলভক লফদযার
ভূল্পয উন্নন
োনুালয, ২০১৮ ল্পত লিল্পম্বয,২০২০
171. লনফিালচত জফযকালয ভাধযলভক লফদযার
ভূল্পয উর্ধ্িভখূ ী ম্প্রাযণ োনুালয,
২০১৮ ল্পত লিল্পম্বয,২০২০
172. দয দপ্তয ও জেরা কামিার স্থাল্পনয
ভাধযল্পভ লক্ষা প্রল্পকৌর অলধদপ্তয
লিারীকযণ (১ভ ংল্পালধত) োনুালয
২০১৪ ল্পত েুন ২০২০

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

কালযগলয ও ভাদ্রাা লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার
173. লস্কর এডি জট্রলনং এনান্সল্পভডি প্রল্পেট
(এলিইল) (১ভ ংল্পালধত)
েুরাই ২০১০ ল্পত লিল্পম্বয ২০১৯

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

174. ১০০লি উল্পেরা ১লি কল্পয জিকলনকযার
স্কুর ও কল্পরে স্থান (১ভ ংল্পালধত)
োনুালয ২০১৪ ল্পত লিল্পম্বয ২০২১

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ
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ক্রলভক নং

প্রকল্পেয নাভ
(জভাদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ
অথফা সুলনলদিষ্ট জেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তফয

(০১)

(০২)

(০৩)

(০৪)

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

নযসিংদী

ভগ্র ফাংরাল্পদ

175. অলধক ংখযক লক্ষাথিী বলতিয সুল্পমাগ ৃলষ্টয
রল্পক্ষয লফদযভান লরল্পিকলনক ইনলেলিউি
ভূল্পয অফকাঠাল্পভা উন্নন
েুরাই ২০১৭ ল্পত েুন ২০২০
176. লস্কর-২১ এভাওালযং ললিল্পেন পয
ইনক্লুলব এডি াল্পিইল্পনফর জগ্রাথ
োনুালয, ২০১৮ ল্পত েুন ২০২১
177. জদল্পয ৬৫৩লি ভাদ্রাা ভালিলভলিা
ক্লারুভ স্থান রাই , ২০১৭ ল্পত
লিল্পম্বয ২০১৯
178. লনফিালচত ভাদ্রাা ভূল্পয উন্নন েুরাই
২০১৮ ল্পত েুন ২০২১

মুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে
নযসিংদী

179. দালযদ্র লফল্পভাচল্পনয রল্পক্ষয ফযাক প্রমুলি
লনবিয ভলিত িদ ফযফস্থানা (২
মিা) (২ ংল্পালধত)
োনুালয, ২০১৪- েুন, ২০১৯
180. ৬৪ জেরা তথয প্রমুলি প্রলক্ষণ প্রদাল্পনয
নযসিংদী
েন্য মুফ উন্নন অলধদপ্তল্পযয ক্ষভতা
ফৃলিকযণ (১ভ িংরাসধত)
েুরাই, ২০১৬-েুন, ২০২০
Empowerment
181. Technology
নযসিংদী
Centre
on
Wheels
for
Underprivileged Rural Young
People
of
Bangladesh
(TECUYB) (১ভ িংরাসধত)
োনুালয, ২০১৫- লিল্পম্বয, ২০২০
ভৎস্য  প্রাসণিদ ভন্ত্রণারে
182. ভৎস্য  প্রাসণিদ খারত ই-পফা কামথক্রভ
চারুকযণ
োনুাঃ ১৯-েুন ২২
183. ইউলনন মিাল্প ভৎস্য চাল প্রমুলি জফা
ম্প্রাযণ (২ মিা) (১ভ িংরাসধত)
ভাচথ ১৫- জুন ২০
184. প্রাসণিদ  পিইযী উন্নেন
জানুঃ ১৯-সিরঃ ২৩
185. আধুসনক প্রমুসক্তরত গরু হৃষ্ট-ুষ্টকযণ
জানুঃ ১৯-সিরঃ ২১
186. সসআয পযাগ সনভূথর এফিং ক্ষুযারযাগ জানুঃ
১৯-সিরঃ ২২
187. ন্যানার এসগ্রকারচায পিকরনারসজ প্ররজি
(২ে মথাে) (এনএসিস-২) (প্রাসণিদ
অসধদপ্তয অিংগ)
০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১

৬১সি (সতন াফথফয পজরা ফযতীত )
পজরায ৬৬সি উরজরাে

৬৪ পজরা

৬৪ পজরা

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

৬১সি পজরা
(াফথতয ৩ পজরা ফযতীত)

নযসিংদী
নযসিংদী

৬১সি পজরা
(াফথতয ৩ পজরা ফযসতত)
ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ
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ভন্তফয
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(০২)

(০৩)

(০৪)

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

নযসিংদী

ভগ্র ফািংরারদ

188. কৃসত্রভ প্রজনন কামথক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ
স্থানান্তয প্রমুসক্ত ফাস্তফােন (৩ে মথাে)
০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০
189. ফাংরাল্পদ জবল্পিলযনাযী লযল্পলফাভু
সুদৃঢ়কযণ এফং নতুন আলফবিাফল্পমাগয
ংক্রাভক জযাগভূ লনন্ত্রল্পণয ভাধযল্পভ খাদয
লনযাত্তা এফং েনস্বাল্পস্থযয উন্নন।
জুরাই ১৬- জুন, ২০
190. ব্রুি ফযাংক স্থান (৩ মিা) (১ভ
ংল্পালধত)
জল্পোঃ ১৪-লিল্পাঃ ১৯

নযসিংদী
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