২০১৯-২০ থ থ ফছরয গগোপোলগঞ্জ জজরা ফাস্তফানাধীন প্রকল্প তালরকা:
ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

ল্লী উন্নন ও ভফা লফবাগ
1.
ফঙ্গফন্ধু দালযদ্র্য লফরভাচন প্রলক্ষণ কভরেক্স
(ফতথভারন ফাাড থ)- এয ম্প্রাযণ, ংস্কায ও
অদৄলনকান) (৩ ংরালধত)
(ভাচ থ, ২০১০ রত জুন, ২০২০)
2.
উন্নত জারতয গাবী াররনয ভাধ্যরভ
সুলফধাফলিত ভলরারদয জীফনমাত্রায ভান উন্নন
প্রকল্প
(১ জুরাআ, ২০১৬ রত ৩০জ জুন, ২০২১)
3.
প্রালন্তক ও ক্ষুদ্র্ কৃলকরদয স্য ংগ্র যফতী
রমালগতায ভাধ্যরভ দালযদ্র্ দূযীকযণ
( জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১)
4.
াজাভজা/লতত পুকুয পুন:খনরনয ভাধ্যরভ
ংগঠিত জনরগাষ্ঠীয াট পঁচারনা যফতী ভাছ
চারলয ভাধ্যরভ দালযদ্র্য লফরভাচন ীল থক প্রকল্প

5.

6.

(জুরাআ, ২০১৬ জথরক জুন, ২০২১)
ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নন পাউরেন াতা (২
ম থা) প্রকল্প
জভাদ: জানুালয,২০১৬ রত লডরম্বয,২০১৯
“বৃত্তয পলযদপুরযয চযাির এফং ার্শ্থফতী এরাকা
গফালদশুয জাত উন্নন ও দুরেয ফহুমুখী ব্যফায
লনলিতকযণ কাযখানা স্থান প্রকল্প”
(জানুালয/২০১৮ রত লডরম্বয/২০২১)

ংীদালযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩
(লঅযলডল-৩)
০১ জুরাআ, ২০১৫আং জথরক ৩০ জুন, ২০২০আং
ম থন্ত
8.
দালযদ্র্য লফরভাচরনয ররক্ষয পুলষ্ট মৃে উচ্চ মূরেয
-প্রধান স্য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ
কভথসুলচ
জভাদ: জানুালয, ২০১৯ রত লডরম্বয,২০২৩
9.
গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন এফং অদৄলনক
নাগলযক সুরমাগ-সুলফধা ম্বলরত ভফালবলত্তক
ফহুতর বফন লফলষ্ট ‘ল্লী জনদ’ লনভথাণ ীল থক
প্রারালগক গরফলণা (ংরালধত) প্রকল্প
জভাদঃ ০১ জুরাআ, ২০১৪ রত ৩০ জুন, ২০১৮
ম থন্ত।
10. ালন াশ্রী অদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রাযণ ও লফস্তায
7.

1

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জকাটারীাড়া, জগাারগঞ্জ

০২ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২৪টি জজরা

জগাারগঞ্জ

৮টি জজরা

জগাারগঞ্জ

০৫ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

১২ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

৭টি লফবাগ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃলে
(লফরল ংরালধত)’’ ীল থক প্রারালগক গরফলণা
প্রকল্প।
জভাদঃ ০১এলপ্রর, ২০১৫ রত ৩০ লডরম্বয,
২০১৯ ম থন্ত।
অভায ফালড় অভায খাভায-৩ ংরালধত
জগাারগঞ্জ
জভাদ: জুরাআ,২০০৯ রত জুন,২০২০
ালফ থক গ্রাভ উন্নন কমৃসূলচ (ললবলডল) -৩
জগাারগঞ্জ
ম থা।
জভাদ: জানুালয,২০১৮-লডরম্বয,২০২১
জৌয লি লনবথয জচ েলত ও এয ফহুমুখী
জগাারগঞ্জ
ব্যফারযয ভাধ্যরভ লি-স্তয কৃলল প্রমৄলি ম্প্রাযণ
ীল থক প্রারালগক গরফলণা প্রকল্প
জভাদঃ ০১ জুরাআ, ২০১৭ রত ৩০ জুন, ২০২২
ম থন্ত।
ভাজকোণ ভন্ত্রণার
দৃলষ্ট প্রলতফন্ধী লশুরদয জন্য জারের লনভথাণ এফং
জগাারগঞ্জ
ম্প্রাযণ
(জুরাআ/১৬-জুন/২০)
জাতী ভাজরফা একারডলভয ক্ষভতা ও
জগাারগঞ্জ
দক্ষতা বৃলেকযণ
(জুরাআ/১৭-লডরম্বয/১৯)
‘লফরল লক্ষা, স্বাস্থয জফা এফং লফলফধ প্রলক্ষণ
জগাারগঞ্জ
কাম থাফরীয ভাধ্যরভ সুলফধাফলিত ও দলযদ্র্
প্রলতফন্ধী এফং টিলষ্টক ব্যলিরদয জটকআ অথ থাভালজক উন্নন ও পুনফ থান কভথসূলচ’।
(জানুমালয/১৮-লডরম্বয/২০)
৬৪ জজরা জজরা ভাজরফা কভরেক্স লনভথাণ
জগাারগঞ্জ
(১ভ ম থার ২২ জজরা) ীল থক প্রকল্প।
(জুরাআ/২০১৭-জুন/২০২০)
লযরফ, ফন ও জরফায়ু লযফতথন ভন্ত্রণার
ফাংরারদরয াঁচটি উকূরী জজরায ফনান
জগাারগঞ্জ
প্রকল্প জুরাআ ২০১৫ আরত লডরম্বয ২০২০
ফাংরারদরয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ ও অফাস্থর
জগাারগঞ্জ
উন্নন (জুরাআ ২০১৭ আরত জুন ২০২০)
Sustainable Forest and
জগাারগঞ্জ
Livelihood
(জুরাআ ২০১৮ আরত জুন ২০২৩)
জরংরদলনং ন্যানার পরযে আনরবন্টলয এে
জগাারগঞ্জ
জরটরাআট োে ভলনটলযং লরেভ আন ারাট থ
ফ জযড+আন ফাংরারদ (জুরাআ ২০১৫ আরত
জুন ২০১৯)
আউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ
জগাারগঞ্জ
আউএনলডল এে এপএও (জুরাআ ২০১৫ আরত
জুন ২০১৯)
2

ভন্তব্য

ভগ্র ফাাংরাদদ
ভগ্র ফাাংরাদদ
৩৫ টি জেরায়

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং
23.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

জনৌ লযফন ভন্ত্রণার:
লডরটআরড োলড ন ৪৮ লযবায পয লফলডং
ডাটারফজ এে কনজাযরবন প লযবায ফ্রভ
লুন,আলরগার কুরন এে অদায এলফউ
প লযবায (১ভ ম থা )
জুরাআ ২০১৭- জুন ২০২১

েনননযাত্তা নফবাগ,স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়
24. লফদ্যভান পুলর াাতরমূ অদৄলনকীকযণ

25.

(জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০১৯)
ফাংরারদ পুলররয ক্ষভতা বৃলেয জন্য
মানফান ও মন্ত্রালত ক্র

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

১৩ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

নরবম্বয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২০
সুযক্ষা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
জদরয গুরুত্বপূণ থ ২৫টি (ংরালধত ৪৬টি)
জগাারগঞ্জ
উরজরা দয/স্থারন পাায ালবথ ও ললবর
লডরপন্প জেন স্থান (২ ংরালধত)
(জুরাআ ২০১১ রত লডরম্বয ২০২৩)
27. জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরজরা / স্থারন ১৫৬টি
জগাারগঞ্জ
পাায ালবথ ও লবর লডরপন্প জেন স্থান
(১ভ ংরালধত)
জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯
28. ভলরা কাযাযক্ষীরদয জন্য ফান লনভথাণ
জগাারগঞ্জ
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০১৯
29. কাযা লনযাত্তা অদলনকান , (ঢাকা ও চট্টগ্রাভ
জগাারগঞ্জ
লফবাগ) (১ভ ংরালধত)
(জানুাযী ২০১৬ রত লডরম্বয ২০১৯)
ংস্কৃলত লফলক ভন্ত্রণার
30. ‘নরাআরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা ও
জগাারগঞ্জ
উন্নন’ প্রকল্প
26.

(লডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯)
31. নজরুররয প্রচলরত গারনয সুয ংগ্র , স্বযলরল
প্রণন, ংযক্ষণ, প্রচায এফং নফীন প্রজন্রক
উিুেকযণ।

জগাারগঞ্জ

৩৮ টি জেরায়

৫৯ টি
জেরায়
৪৯ টি
জেরায়
২৮ টি
জেরায়

কর
জেরা
৩০ টি
জেরায়

(জুরাআ ১৭ জথরক লডরম্বয ১৯)
ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয়
"তথ্য আা: নডনেটার ফাাংরাদদ গড়ায রদযে
জগাারগঞ্জ
তথ্য জমাগাদমাগ প্রযুনিয ভাধ্যদভ ভনরাদদয
যভতায়ন প্রকল্প (২য় ম যায়)”
এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভাচ থ, ২০২২
33. “জজরালবলত্তক ভলরা কলিউটায প্রনযণ প্রকল্প
জগাারগঞ্জ
32.

3

াভগ্র ফাাংরাদদ
াভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং

34.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

(৬৪ জজরা)’’
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৯
নগয লবলত্তক প্রালন্তক ভলরা উন্নন (২ ম থা)
জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২০

জগাারগঞ্জ

35.

।
জানুাযী ২০১৭ রত ২০২০
36. “লকরায-লকরাযী ক্লাফ স্থান” জানুালয ১৮
রত লডরম্বয ২০২০
37. "থ থননলতক ক্ষভতারন নাযী উরদ্যািারদয
লফকা াধন প্রকল্প (৩ ম থা)”
০১-০৭-২০১৫ রত ৩০-০৬-২০২০
38. Strengthening Gender
Responsive Budgeting in
Bangladesh ীল থক প্রকল্প
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০
39. ২০টি লশু লদফামত্ন জকন্দ্র স্থান
ভাচ থ ২০১৬ রত
জপব্রুালয ২০২১
তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুনি নফবাগঃ
40. “কালরানকয াআ-জটক াকথ (এফংন্যান্যাআজটক াকথ)- এযউন্নন (৩ ংরালধত)”।
41. “রালন থং এে অলন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২
ংরালধত)”
জানুাযী ২০১৪ - নডদম্বয ২০১৯
42. োতীয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুু্নি অফকাঠাদভা
উন্নয়ন, ইনদপা-যকায ৩ ( ১ভ াংদানধত)
(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯)
43. “াযাদদদয নযা প্রনতষ্ঠাদন কনিউটায ও
বালা প্রনযণ ল্যাফ স্থান (৩য় াংদানধত)”
44. জভাফাইর জগইভ ও এ্োনিদকন এ্য দযতা
উন্নয়ন (১ভ াংদানধত)প্রকল্প।
নফজ্ঞান ও প্রযুনি ভন্ত্রণারয়
45. জদদয ৮টি জভনডদকর কদরে াাতার
কোিাদ ইনভা স্থান
জুরাই, ২০১৭ দত জুন, ২০২০
প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়
46. উদযািা সৃনষ্ট ও দযতা উন্নয়ন
োনুয়াযী, ২০১৯ দত জুন, ২০২০
47.

আশ্রয়ন-২
জুরাই, ২০১০ দত জুন, ২০১৯

াভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ
াভগ্য ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ

াভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ
ভগ্র ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ
ভগ্র ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ
২৫ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ
০৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ
ভগ্র ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ

ডাক ও জটনরদমাগাদমাগ নফবাগ

4

ভন্তব্য

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

৩নে প্রযুনি চালুকযণ ও ২.৫নে জনটওয়াকয
ম্প্রাযণ (জপে-২)
এ্নপ্রর, ২০১৭ দত নডদম্বয, ২0০১৯
এ্স্টাফনরদভন্ট অফ জারায জফইেড জফে জস্টন
ইন াড য টু যীচ এ্নযয়া পয জরাংদদননাং জটনরটক
জনটওয়াকয কবাদযে
অদটাফয, ২০১৮ দত অদটাফয, ২০২০

জগাারগঞ্জ

নডনেটার াংদমাদগয েন্য জটনরকনভউননদকন
জনটওয়াকয আধুননকীকযণ
জুরাই, ২০১৭ দত জুন, ২০২০
জদদয কর কদরে/নফশ্বনফযারয় ও জেননাং
ইননস্টটিউদট অনন্ফকোর পাইফায জনটওয়াকয
স্থান
জুরাই, ২০১৮ দত নডদম্বয, ২০১৯

জগাারগঞ্জ

নডনেটার ফাাংরাদদদয েন্য ব্রডব্যান্ড ওয়াযদর
জনটওয়াকয স্থান প্রকল্প
জভ, ২০১৪ দত নডদম্বয, ২০১৯

জগাারগঞ্জ

ভন্তব্য

ভগ্র ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ
ভগ্র ফাাংরাদদ

ভগ্র ফাাংরাদদ
জগাারগঞ্জ
ভগ্য ফাাংরাদদ

ভগ্র ফাাংরাদদ

েযােীণ য ডাকঘয মূদয ননভযাণ/পুনঃননভযাণ (২য়
জগাারগঞ্জ
ম যায়)
োনুয়াযী, ২০১৭ দত নডদম্বয, ২০১৯
ডাক অনধদপ্তদযয জবৌত অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও
জগাারগঞ্জ
ম্প্রাযণ
জুরাই, ২০১৮ দত জুন, ২০২১
জভইর প্রদনাং ও রনেনস্টক ানবয জন্টায
জগাারগঞ্জ
ননভযাণ
জুরাই, ২০১৮ দত জুন, ২০২০
নফদ্যেৎ, জ্বারানন ও খননে িদ ভন্ত্রণারয়
নিভাঞ্চরীয় নগ্রড জনটওয়াকয উন্নয়ন,
জগাারগঞ্জ
(০১/০১/২০১৬ ইদত ৩০/০৬/২০১৯)
াওয়ায গ্রীড জনটওয়াকয জরনদথননাং প্রদেট
জগাারগঞ্জ
আন্ডায ননেননফ (নে টু নে), (০১/১০/২০১৬
ইদত ৩০/০৬/২০২১),
নিভাঞ্চরীয় নগ্রড জনটওয়াকয উন্নয়ন,
জগাারগঞ্জ
(০১/০১/২০১৬ ইদত ৩০/০৬/২০১৯)
পূফ যাঞ্চরীয় গ্রীড জনটওয়াদকযয নযফধ যন ও
জগাারগঞ্জ
যভতাফধ যন
০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১
দনযণ নিভাঞ্চরীম োন্পনভন গ্রীড ম্প্রাযণ
জগাারগঞ্জ
প্রকল্প
০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩
জরনদদননাং াওয়ায নডনরনফউন নদস্টভ
জগাারগঞ্জ
প্রদেট,
5

ভগ্র ফাাংরাদদ
৩২ টি জেরায়
১৪ টি জেরায়

ভগ্র ফাাংরাদদ
ভগ্র ফাাংরাদদ
১৩ টি জেরায়
১১ টি জেরায়
২০ টি জেরায়
২০ টি জেরায়

ক্রলভক
নং
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
(০১/০৭/২০১৪ ইদত ৩০/০৬/২০২০),
ওদয়স্ট জোন এ্রাকায় নফদ্যেৎ নফতযণ ব্যফস্থায
ম্প্রাযণ ও আদগ্রদডন প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৬ ইদত ৩০/০৬/২০১৯),
ওদয়স্ট জোন এ্রাকায় নফদ্যেৎ নফতযণ ব্যফস্থায
ম্প্রাযণ ও নযফধ যন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭
ইদত ৩০/০৬/২০২১),
ওদয়স্ট জোন াওয়ায নডনরনফউন জকািানন
নরঃ (ওদোানডদকা) এ্রাকায েন্য স্মাট য নপ্রজদভন্ট নভটানযাং প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৭ ইদত ৩১/১২/২০১৮),
ল্লী নফদ্যেতায়ন ম্প্রাযণ ঢাকা নফবাগীয়
কাম যক্রভ-II,
(০১/০৭/২০১৪ ইদত ৩০/০৬/২০১৯),
** ল্লী নফদ্যেৎ নফতযণ নদস্টদভয আদগ্রদডন
(ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও নদরট নডনবন) ীল যক প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৪ ইজত ৩০/০৬/২০১৮), নফশ্ব
ব্যাাংক,
নফতযণ ব্যফস্থায যভতাফধ যন, পুনফ যান
ওনননফড়কযণ (ঢাকা, ভয়ভননাং, চট্টগ্রাভ ও
নদরট নফবাগ),
(০১/০৭/২০১৬ ইদত ৩০/০৬/২০১৯), এ্নডনফ,
“তবাগ ল্লী নফদ্যেতায়জনয েন্য নফতযণ
জনটওয়াকয ম্প্রাযণ (ঢাকা, ভয়ভননাং,
চট্টগ্রাভ ও নদরট নফবাগ) প্রকল্প,
(০১/০১/২০১৭ ইদত ৩১/১২/২০১৯),

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

২০ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২০ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২০ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ঢাকা নফবাগ

জগাারগঞ্জ

মু্নিযুদ্ধ নফলয়ক ভন্ত্রণারয়
69. কর জেরায় মনিদমাদ্ধা কভদিক্স বফন ননভযাণ
প্রকল্প
Construction of all Districts
Muktijoddha
Complex
Project
(01.07.2010-30.06.2020)
70. উদেরা মনিদমাদ্ধা কভদিক্স বফন ননভযাণ প্রকল্প
Construction
of
Upazila
Muktijoddha
Complex
Project
(01.07.2012-30.06.2020)
71. মনিযুদদ্ধয স্মৃনত স্থানামূ াংযযণ ও
পুনননভযাণ
Preservation
and
Reconstruction
of
Muktijuddho
Memorial
6

জগাারগঞ্জ

ঢাকা ,ভয়ভননাং
নফবদগয কর
জেরা

জগাারগঞ্জ

ঢাকা, ভয়ভননাং,
চট্টগ্রাভ ও নদরট
নফবাদগয ৪৩টি ল্লী
নফদ্যেৎ নভনত
(নফ)।

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

Project
(01.07.2017-30.06.2020)
72. মনিযুদদ্ধয ঐনতানক স্থানমূ াংযযণ ও
স্মৃনত
োদ্যঘয
ননভযাণ
Construction & Preservation
of Historical Sites and
Memorial
Museum
(01.07.2017-30.06.2020)
73. মনিযুদ্ধকাদর নদ নভত্রফাননীয দস্যদদয
স্মযদণ
স্মৃনতস্তম্ভ
ননভযাণ
Construction of Monument
for
the
Martyrs
of
Mitrabahini
During
Liberation
War
of
Bangladesh
(01.07.2017-30.06.2020)
74. ১৯৭১ এ্ ভান মনিযুদ্ধকাদর াকানাদায
ফাননী কর্তযক গণতোয েন্য ব্যফহৃত
ফধ্যভূনভমূ াংযযণ ও স্মৃনতস্তম্ভ ননভযাণ (২য়
ম যায়)
Construction & Preservation
of Monuments at Slaughter
Places Created by Hanadar
Forces During Liberation
War
of
1971
(01.07.2018-30.06.2021)
75. নদ মনিদমাদ্ধা ও অন্যান্য মনিদমাদ্ধাদদয
ভানধস্থর াংযযণ ও উন্নয়ন (১ভ ম যায়)
Preservation & Development
of Burial Places of the
Freedom Fighters
(01.07.2018-30.06.2021)
দ্যদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
76. Strengthening of the Ministry of
Diseaster Management & Relief
(MODMR) Program Administration
(1st Revised),
জুরাই ২০১৩ দত জুন, ২০১৯,
77. জেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দ্যদম যাগ ব্যফস্ানা তথ্য
জকন্দ্র ননভযাণ,
০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০,
78. গ্রাভীণ যাস্তায় ১৫ নভটায দদঘ যে ম যন্ত
জতু/কারবাট য ননভযাণ
(োনুয়ানয ২০১৯ দত জুন ২০২২)
79. গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ জটকই কযদণয রদযে
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ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬৪টি জেরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

জনযাং জফান ফন্ড(এ্ইচনফনফ) কযণ (২য় ম যায়)
(োনুয়ানয ২০১৯ দত জুন ২০২২)
80. ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এ্রাকায় আশ্রয়দকন্দ্র
ননভযাণ (৩য় ম যায়), ০১/০১/২০১৮৩০/০৬/২০২২,
81. Procurement of Saline Water
Treatment Plant (2 ton truck
mounted) (1st Revised) ,এ্নপ্রর ২০১৩
দত জদন্ফম্বয ২০১৯,
82. মনেফ নকল্লা ননভযাণ াংস্কায ও উন্নয়ন প্রকল্প
জুরাই ১৮ দত নডদম্বয ২১
আইন ও নফচায নফবাগ
83. ফাাংরাদদদয ৬৪টি জেরা দদয চীপ জুনডনয়ার
ম্যানেদরট আদারত বফন ননভযাণ (জপে-১ )
(াংদানধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০)
84. জদদয নফনবন্ন জেরায় জেরা জযনেনর ও াফজযনেনর অনপ বফন ননভযাণ (২য়
ম যায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯)
ধমম মন্ত্রণায়
ভলজদ লবলত্তক লশু ও গণলক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ
ম থা) (১ভ ংরালধত)
(জানুাযী ২০১৫ - লডরম্বয ২০১৯)
86. ভলিয লবলত্তক লশু ও গণলক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ
ম থা)।
(জুরাআ ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০)
87. ভলজদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও লিারীকযণ২ ম থা প্রকল্প।(জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০)
88. ধভী ম্প্রীলত ও িলকথত রচতনা বৃলেকযণ
প্রকল্প
(জুরাআ ১৮ রত জুন ২০২০)
89. আরাভীক পাউরেরনয জাতী ম থার ও জজরা
রাআরেযীরত পুস্তক ংরমাজন ও াঠক জফা
কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প।
(জুরাআ ২০১৬ - জুন ২০১৯)
90. প্রলতটি জজরা ও উরজরা একটি করয জভাট
৫৬০টি ভরডর ভলজদ লনভথাণ (১ভ ংরালধত)
প্রকল্প। (এলপ্রর ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০)
91. জগাারগঞ্জ আরালভক পাউরেন কভরেক্স
স্থান প্রকল্প (জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০)
সড়ক ররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ, সড়ক ররবহন ও সসতু মন্ত্রণায়
92. জপযী ও ন্টুন লনভথাণ/ পুনফ থান (২ ম থা)
(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
93. ওয়য়স্টান ম বাাংায়দয়ল রিজ ইমপ্রুয়মন্ট প্রদেক্ট
85.
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ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

৪২ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৩৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ফাাংরাদদদয ৬৪টি
জেরা

জগাারগঞ্জ

াফ যতে অঞ্চদরয
নতনটি জেরা
ব্যতীত জদদয
কর জেরা।

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)
ক্রস-বর্ মার সরার্ সনটওয়াকম ইমপ্রুভয়মন্ট প্রয়জক্ট
(বাাংায়দল)
(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২২)
95. সজা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রলস্থতার
উন্নীরতকরণ (সগাাগঞ্জ সজান)
(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
96. জটকলনকযার এলেযান্প পয াফ লযলজওনার জযাড
ট্রান্পরাট থ প্ররজক্ট লপ্রারযটযী পযাললরটি-২
(এঅযটিললএপ-২)
(০১/০৭/১৫-৩০/০৬/১৯)
97. দক্ষ চারক ততযীয ররক্ষয প্রলক্ষণ প্রদারনয জন্য
লফঅযটিলয ০৩টি প্রলক্ষণ আনলষ্টটিউট ও ১৭টি
প্রলক্ষণ জকন্দ্র অদৄলনকান লিারীকযণ
০১/০২/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯
সরথ মন্ত্রণায়
98. দ্মা জতু জযর াংদমাগ (১ভ াংদানধত)।
(০১.০১.২০১৬ দত ৩০.০৬.২০২৪)
বোাংলোদেশ নিব বোচি কনমশি সনচবোলয়
94.

লনফ থাচন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄলি প্ররারগয ররক্ষয
আররকট্রলনক জবাটিং জভলন (আলবএভ)
(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)
মনিপনিষে নবভোগ
100. জাস্যার ললকউলযটি লরল ারাট থ জপ্রাগ্রাভ
(এএলএ)
(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০)
101. ফ্লাটপভথ পয ডাারগ জরংরদলনং আনক্লুন এে
থ
াটিলরন
আন লডলন জভলকং এে
যাকাউরনটলফলরটি জভকালনজভ আন ফাংরারদ
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
তথ্য ভন্ত্রণারয়
102. গ্রাভীণ েনদগাষ্ঠীয উন্নয়দন প্রচায কাম যক্রভ
নিারীকযণ
99.

103.

নশু ও নাযী উন্নদয়ন দচতনতামূরক
জমাগাদমাগ কাম যক্রভ (৫ভ ম যাময়)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

০৬ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৫ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

১৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ
অথ য ভন্ত্রণারয়

Skills for Employment
জগাারগঞ্জ
Investment Program (SEIP)
জুরাই ২০১৪ দত নডদম্বয ২০২০
প্রফাী কোণ ও তফরদলক কভথংস্থান ভন্ত্রণার
105. আনলেটিউট ফ জভলযন জটকরনারলজ এফং
জগাারগঞ্জ
কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রলক্ষনাথীরদয
104.
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ভগ্র ফাাংরাদদ

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

বৃলত্ত প্রদান কাম থত্রভ ৭ভ ম থা
106. ৪০টি উরজরা ৪০টি কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্র
চট্টগ্রাদভ ১টি ইননস্টটিউট অফ জভনযন জটকদনারনে
স্থান ১ভ ম থা)
স্থানীয় যকায নফবাগ
107. উৎাদনীর ম্ভাফনাভয় কদভযয সুদমাগ গ্রদণ
নাযীয াভথ য উন্নয়ন (স্বপ্ন),
এলপ্রর’২০১৫ জথরক লডরম্বয’২০১৯
108. আযফান াফনরক এ্ন্ড এ্নবায়যনদভন্টার জরথ
জটয জডদবরদভন্ট প্রদেক্ট (২য় াংদানধত),
োনুয়াযী ২০১০ দত জুন, ২০২০,
109. প্রানন্তক েনদগাষ্ঠীয েীফনভান উন্নয়ন প্রকল্প,
০১ জুরাই, ২০১৮ জথদক ৩০ জুন, ২০২৩
110. ফাাংরাদদদয গ্রাভ আদারত নক্রয়কযণ (২য়
ম যায়) প্রকল্প
োনুয়াযী, ২০১৬ জথদক নডদম্বয ২০১৯
111. র্ততীয় জরাকার গবর্ণ্যান্প াদাট য প্রদেট-৩
োনুয়ানয, ২০১৭ জথদক নডদম্বয, ২০২১
112. উদেরা নযচারন ও উন্নয়ন,
নডদম্বয, ২০১৫ দত জুন, ২০২১
113. আইনী গদফলণায ভাধ্যদভ তাযতম্যমূরক আইন ও
নীনত নচনহত পূফ যক াংষ্কায
জভ ২০১৯ জথদক এ্নপ্রর ২০২১
114. জরংরদলনং ারথারভন্ট’ কযাালটি আন
পুররন এে জডরবররভন্ট আসুযজ
(এললললড) প্রকল্প,
ভাচ য, ২০১৭ জথদক নডদম্বয, ২০২০
115. বৃত্তয পলযদপুয গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন
প্রকল্প (২ ম থা) (৩ ংরালধত)
জুরাআ/২০১০ রত লডরম্বয/২০১৯
116. জগাারগঞ্জ জজরায গুরুত্বপূণ থ ল্লী ফকাঠারভা
উন্নন প্রকল্প।
জানুাযী/২০১৬ রত জুন/২০২২)
117. জগাারগঞ্জ জৌযবা জেআরনজ উন্নন প্রকল্প।
(জানুাযী/২০১৬ রত লডরম্বয/২০১৯)
118. জরফায়ু নীর গ্রাভীণ ফকাঠারভা প্রকল্প।
(জানুাযী/২০১৭ জথরক লডরম্বয/২০২১)
119. ল্লী ড়দক গুরুত্বপূণ য জতু ননভযাদণয ভীযা (১ভ
াংজানধত)
জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২১
120. উদেরা কভদিক্স ম্প্রাযণ( ২য় ম যায়)।
অদটাফয/২০১৭ দত জুন/২০২২
121. ফন্যা ও দূদম যাদগ যনতগ্রস্ত ল্লী ড়ক অফকাঠাদভা
পুনফ যান প্রকল্প।

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ

সমগ্র বাাংায়দল

জগাারগঞ্জ

সমগ্র বাাংায়দল

জগাারগঞ্জ

সমগ্র বাাংায়দল

জগাারগঞ্জ

সমগ্র বাাংায়দল

জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ
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জগাারগঞ্জ

০৭ টি সজায়

জগাারগঞ্জ

৪৯ টি সজায়

জগাারগঞ্জ

৬১ টি সজায়

জগাারগঞ্জ

৬৩ টি সজায়

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

(োনু২০১৮ জথদক জুন ২০২০)
122.

জগাারগঞ্জ

৬১ টি জেরা

উরজরা কভরেক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প।
(২
ংরালধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০)
124. উরজরা ও আউলনন ড়রক দীঘ থ জতু লনভথাণ
প্রকল্প (৩ ংরালধত)
জপব্রুাযী/২০১০ রত জুন/২০২০
125. গ্রাভীণ ড়দক জতু উন্নয়ন ায়তা কভযসূনচ
(নদবম্বয ১৮ জথদক আগষ্ট ২৩)

জগাারগঞ্জ

৬১ টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬১ টি জেরা

জগাারগঞ্জ

৬১ টি জেরা

126.

জগাারগঞ্জ

৬৪ টি জেরায়

127.

জগাারগঞ্জ

৫৯ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১২ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২০ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২৯ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

123.

128.

129.

130.

131.
132.
133.

134.

135.

২৩
গুরুত্বপূন থ ১৯ (উলন) টি জৌযবা ফকাঠারভা
উন্নন প্রকল্প। (২ ংরালধত) (জানুাযী/২০১১
রত জুন/২০১৯)
জকাোর ক্লাআরভট জযলজলররন্ট আনফ্রাষ্ট্রাকচায
প্ররজক্ট। (CCRIP)
(জানুালয/২০১৩ রত লডরম্বয/২০১৯)
ফাংরারদ এলগ্রকারচায আনফ্রাষ্ট্রাকচায
জডরবররভন্ট প্ররজক্ট।
(১ভ ংরালধত ) (জুরাআ/২০১৩ রত
জুন/২০২০)
ক্ষুদ্রাকায ানন িদ উন্নয়ন প্রকল্প(২য় ম যায়)।
অদটাফয/২০১৭ দত নডদম্বয/২০২৩
জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয অফকাঠাদভা উন্নয়ন
জুরাই/২০১৭ জত জুন/২০২০
গুরুত্বপূন য গ্রাভীন অফকাঠাদভা উন্নয়ণ প্রকল্প (২য়
ম যায়)
জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২০
গ্রালধকায লবলত্তরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী ফকাঠারভা
উন্নন প্রকল্প-২। (১ভ ংরালধত) (জুরাআ/২০১৫
রত জুন/২০২০)
াযাদদদ পুকুয খার উন্নয়ন প্রকল্প
জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২৩

136.

েনস্বাস্থে প্রদকৌর অনধদপ্তয
137. ৩৭ জজরা রয ালন যফযা প্রকল্প
(২ংরালধত)
লডরম্বয ২০১০ রত জুন ২০১৯

জগাারগঞ্জ
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ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ালন যফযা, স্যালনরটন ও স্বাস্থয লক্ষা প্রকল্প
(১ভংরালধত
জানুাযী ২০১৫ রত জুন ২০১৯
139. ালন ংযক্ষণ ও লনযাদ ালন যফযারয
ররক্ষয জজরা লযলরদয পুকুয /লদলঘ/ জরা
মূ পুনঃখনন/ ংস্কায
জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০
140. জগাারগঞ্জ ও ফারগযাট জৌযবা
ালনযফযা ও এনবাযণরভন্টার স্যালনরটন
ব্যফস্থায উন্নলতকযণ প্রকল্প
জানুালয ২০১৭ রত জুন ২০১৯
141. টুঙ্গীাড়া ও জকাটারীাড়া উরজরা ও
জৌযবা ালন যফযাব্যফস্থাযউন্নন ও
ম্প্রাযণ প্রকল্প
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০১৯
142. ালন যফযার অর থলনক ঝলুঁ ক লনযন
জানুালয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২১
143. ৩২ টি জৌযবা ালন যফযা ও ভানফ ফজথয
ব্যফস্থানা  এনবাযনরভনটার স্যালনরটন
জানুালয ২০১৮ রত জুন ২০২০
144. ল্লী িরর ালন যফযা প্রকল্প
(১ভ
ংরালধত)
জানুাযী২০১৬ রত লডরম্বয ২০১৯
145. জাতী স্যালনরটন প্রকল্প (৩ ম থা)।
জানুালয ২০১৬ রত জুন ২০১৯
146. োলড ন লরড এে লপউকযারস্লাজম্যারনজরভন্ট
লরেভ এে লডজাআন আন জযরওর এে ওাটায
ওরআন ফাংরারদ প্রকল্প
েযালড প্রকল্প
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০১৯
147. ালন যফযা ংক্রান্ত াভলগ্রক ব্যফস্থানা
দক্ষতা উন্নন প্রকল্প
(১ভংরালধত)
কানযগযী য়তা প্রকল্প
নরবম্বয ২০১৪ রত জুন ২০২০
ফাংরারদ ালন উন্নন জফাডঃথ
148. যানজয জকাটারীাড়া ফন্যালনন্ত্রণ, লনষ্কান ও
জচ প্রকল্প (১ভংরালধত) (অগষ্ট, ২০১৬ রত
জুন, ২০২০)
149. Bangladesh Weather and
Climate Services Regional
Project
(BWCSRP)
Component-B
:
Strengthening Hydrological
Information Services and
Early
Warning
Systems

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

138.

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ

12

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

০২ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদরয
জন্য ভীক্ষাধভী
প্রকল্প

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

(SHISEWS) (১ভ ংরালধত ) (জুরাআ,
২০১৬ রত জুন, ২০২১)
150. South-West Area Integrated
জগাারগঞ্জ
Water Resources Planning &
Management Project (Phase2) (জুরাআ, ২০১৫ রত জুন, ২০২২)
151. ৬৪ জজরায বযন্তযস্থ জছাটনদী , খার ও জরা
জগাারগঞ্জ
পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থা ) (নরবম্বয, ২০১৮
রত লডরম্বয, ২০২০)
ফাাংরাদদ াওয ও েরাভূনভ উন্নমন অনধদপ্তয (DBHWD)
152. স্টোনড অফ ইনটিদযকন নফটুইন াওয এ্ন্ড
জগাারগঞ্জ
নযবায ইদকানজস্টভ ইনক্লুনডাং অফ ইনদবনদটানয
এ্ন্ড ওয়াটাযল্যান্ড
জুরাই ২০১৫ দত জুন ২০২০

ভন্তব্য

০৫ টি জেরায়

ভগ্র ফাাংরাদদ

ভগ্র ফাাংরাদদণ

কৃলল ভন্ত্রণার
153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

ক্ষুদ্র্ জচ উন্নরন জলয ও লযফীক্ষণ
লডলজটাআরজনকযণ (৪থ থ ম থা)
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)
কৃলল অফাওা তথ্য েলত উন্নতকযণ
(করিারনন্ট-ল)
জুরাই ২০১৬ দত জুন ২০২১ ম যন্ত
কৃলক ম থার জটকআ ফীজ উৎাদন, াংযযণ
ও নফতযণ (ডার, জতর ও ভরা) ব্যফস্থানা-৩
ম থা
জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২২ ম যন্ত
ডাফর লরপটিং এয ভাধ্যরভ ভূ-উলযস্থ ালনয
াারে জচ ম্প্রাযণ (৩ ম থা) (১ভ
ংরালধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
ডার ও জতরফীজ উৎাদরনয ভাধ্যরভ জটকআ
পুলষ্ট লনযাত্তা জজাযদাযকযণ (১ভ ংরালধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
ন্যানার এলগ্রকারচায জটকরনারলজ জপ্রাগ্রাভ-২
ম থা (এনএটিল-২)
১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত
খাভায ম থার উন্নত ালন ব্যফস্থানা জকৌররয
ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলে
জুরাই ২০১৩ দত জুন ২০২০ ম যন্ত
ভলিত কৃলল উন্নরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট ও খাদ্য
লনযাত্তা লনলিতকযণ
জুরাই ২০১৪ দত জুন ২০২০ ম যন্ত
ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট উন্নন
(১ভ ংরালধত)
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জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

২৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৪৮ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৫৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৪৬ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২৯ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৪৫ টি জেরায়

ক্রলভক
নং
162.

163.

164.

165.
166.

167.
168.
169.

170.

171.

172.

173.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত
জৌয লি ও ালন াশ্রী অদৄলনক প্রমৄলি
ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলে
জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২২ ম যন্ত
বাভান জফরড ফলজ ও ভরা চাল গরফলণা ও
ম্প্রাযণ
জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২২ ম যন্ত
ফাংরারদর াক-ফলজ ও ান পররয
জাকাভাকড় ও জযাগফারাআ ব্যফস্থানা তজফ
ফারাআনাক লবলত্তক প্রমৄলি উদ্ভাফক ও
ম্প্রাযণ,
োনুয়ানয- ২০১৮ দত নডদম্বয ২০২১ ম যন্ত
নযদফফান্ধফ জকৌদরয ভাধ্যদভ ননযাদ পর
উৎাদন জুরাই-২০১৮ দত- জুন-২০২৩ ম যন্ত
জগাারগঞ্জ, খুরনা, ফাদগযাট, াতযীযা,
নদযােপুয, কৃনল উন্নয়ন প্রকল্প
জুরাই-২০১৮ দত-২০২৩ ম যন্ত
কন্দার পর উন্নয়ন প্রকল্প
০১/০৩/২০১৯ দত-৩১/১২/২০২৩ ম যন্ত
ম্প্রালযত তুরা চাল (জপজ-১)
জুরাআ-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত
ফাংরারদর জতরফীজ ও ডার পররয গরফলণা ও
উন্নন প্রকল্প
এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত
গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন এফং উন্নন
প্রকল্প (২ ম থা)
জুরাআ-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত
ফাংরারদর ভরা জাতী পররয গরফলণা
জজাযদাযকযণ
রক্টাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত
ফাংরারদর াক-ফলজ ও ান পররয
জাকাভাকড় ও জযাগফারাআ ব্যফস্থানা তজফ
ফারাআনাক লবলত্তক প্রমৄলি উদ্ভাফক ও
ম্প্রাযণ
জানুালয-২০১৮ রত লডরম্বয-২০২১ ম থন্ত
বাভান জফরড ফলজ ও ভরা চাল গরফলণা ও
ম্প্রাযণ
জুরাআ-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

৪১ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

২৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৬১ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ
জগাারগঞ্জ

৫৯ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ জেরায় নফএ্আযআই এ্য কৃনল
গদফলণা জকন্দ্র স্ান ও জদদয দনযণ
নিভাঞ্চদরয নযদফ-প্রনতদফ উদমাগী
গদফলণা কাম যক্রভ জোযদাযকযদণয ভাধ্যদভ
কৃনলয উন্নয়ন, জুরাই-২০১৮ দত জুন-২০২৩
175. ফাংরারদ ধান গরফলণা আনলষ্টটিউরটয জবৌত
174.
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জগাারগঞ্জ

৪৭ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৪১ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৬৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১৩ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

০৫ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

১২ টি জেরায়

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

কর জজরা

জগাারগঞ্জ

৫৯ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

৬৪ টি জেরায়

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

সুলফধালদ ও গরফলণা কাম থক্রভ বৃলেকযণ ( ১ভ
ংরালধত)
জানুালয-২০১৬ রত জুন-২০২০ ম থন্ত
ভূলভ ভন্ত্রণার
176. গুচ্ছগ্রাভ ২ ম থা (১ভ ংরালধত)
(রক্টাফয ১৫ রত জুন ২০)
উরজরা ও আউলনন ভূলভ লপ লনভথাণ (৬ষ্ঠ
ফ থ) প্রকল্প (১ভ ংরালধত)
(জুরাআ ১৪ রত জুন ২০)
178. ভগ্র জদর য ও আউলনন ভূলভ লপ লনভথাণ
প্রকল্প
(জুরাআ ১৬ রত জুন ১৯)
ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার
179. “াায এডুরকন জকাালরটি এনযান্পরভন্ট
প্ররজক্ট” (৩ ংরালধত)
(জানুালয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯)
180. “কররজ এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররজক্ট”
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১)
177.

181.

“জাতী লফর্শ্লফদ্যাররয ৩টি অিলরক প
স্থান”
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯)

জগাারগঞ্জ

182.

“ফঙ্গফন্ধু জখ মুলজবুয যভান লফজ্ঞান ও প্রমৄলি
লফর্শ্লফদ্যাররয লধকতয উন্নন”(১ভ
ংরালধত)
(জানুালয, ২০১৪ রত জুন, ২০২০)

জগাারগঞ্জ

183.

প্রাথলভক ও গণলক্ষা ভন্ত্রণার:
জগাারগঞ্জ
প্রাথলভক লক্ষায জন্য উ-বৃলত্ত প্রদান (৩
ম থা) (১ভ ংরালধত);

৬৪ জজরা

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৯)
184.

চালদা লবলত্তক যকালয প্রাথলভক লফদ্যার
উন্নন (১ভ ম থা) ;

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

(জুরাআ ২০১৬-লডরম্বয ২০২২)
185.

চালদা লবলত্তক নুতন জাতীকযণকৃত যকালয
প্রাথলভক লফদ্যার উন্নন (১ভ ম থা);
(জুরাআ ২০১৬-লডরম্বয ২০২২)

186.

লডলজটার প্রাথলভক লক্ষা
(জুরাআ ২০১৭-লডরম্বয ২০১৯)
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ক্রলভক
নং
187.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
জভৌলরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জজরা)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯)
188.

চতূথ থ প্রাথলভক লক্ষা উন্নন কভথসূলচ (লআলডল৪)
(জুরাআ, ২০১৮-জুন, ২০২৩)

189.

প্রাথলভক ম থার লক্ষাথীরদয জপ্রাপাআর প্রণন
(রক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১)

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

190.

দালযদ্র্ ীলড়ত এরাকা স্কুরলপলডং কভথসূচী (৩
ংরালধত);

জগাারগঞ্জ

৩৬ টি সজা

জগাারগঞ্জ

১২ টি সজা

জগাারগঞ্জ

৫১ টি জেলায়

(জুরাআ ২০১০-লডরম্বয ২০২০)
191.

ঝারকাঠি, যীতপুয, নাযানগঞ্জ,
রারভলনযাট, জগাারগঞ্জ, ঢাকা, জযপুয,
নড়াআর, জভরযপুয, ফািযফান, খাগড়াছলড় ও
যাজফাড়ী জজরা লটিঅআ স্থান (২
ংরালধত);
(জানুাযী ২০১১-জুন ২০১৯)

192.

লযলচং অউটি ফ স্কুর লচররেন (যস্ক) প্রকল্প (২
ংরালধত);
(জানুাযী ২০১৩-লডরম্বয ২০২০)

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার (ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লধদপ্তয)
193. লক্ষায ভান উন্নরনয ররক্ষয জজরা দরয
জগাারগঞ্জ
ফলস্থত যকাযী জাে গ্রাজুরট কররজ মূরয
উন্নন প্রকল্প (১ভ ংরালধত)

৬৪ জজরা

(অগে ২০১০-লডরম্বয ২০১৯)
194.

তথ্য প্রমৄলি াতা লক্ষা ভান উন্নরনয
ররক্ষয লনফ থালচত (জফযকাযী কররজ মূরয
উন্নন) (১ভ ংরালধত);

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

(জুরাআ ২০১২-লডরম্বয ২০১৯)
195.

জরকোযী এডুরকন জক্টয আনরবেরভন্ট
জপ্রাগ্রাভ (জল) (২ ংরালধত);
(জানুাযী ২০১৪-লডরম্বয ২০১৯)

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

196.

ভাধ্যলভক লক্ষা উবৃলত্ত প্রকল্প (২ ম থা)
(এআএল-২)

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
197.

উচ্চ ভাধ্যলভক উবৃলত্ত প্রকল্প;
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ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

জগাারগঞ্জ

৬৪ জজরা

(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
198.

যকালয কররজ মূরয ফকাঠারভা উন্নন ও
লফজ্ঞান লক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ;
(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২২)

199.

যকালয ভাধ্যলভক লফদ্যার মূরয উন্নন;
(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২১)

200.

অআলটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যলভক ও উচ্চ ভাধ্যলভক
স্তরয লক্ষায প্রচরন (২ ম থা);
(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০)

201.

৯ টি যকালয ভাধ্যলভক লফদ্যার স্থান
(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১)

202.

203.

204.

205.

206.

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ (লক্ষা প্ররকৌর লধদপ্তয ং):
লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যার মূরয
জগাারগঞ্জ
ফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরালধত)
জানুালয ২০১১ রত জুন ২০১৯
লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যার মূরয
জগাারগঞ্জ
উন্নন
জানুালয, ২০১৮ রত লডরম্বয,২০২০
লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যার মূরয
জগাারগঞ্জ
উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ জানুালয, ২০১৮ রত
লডরম্বয,২০২০
দয দপ্তয ও জজরা কাম থার স্থারনয ভাধ্যরভ
জগাারগঞ্জ
লক্ষা প্ররকৌর লধদপ্তয লিারীকযণ (১ভ
ংরালধত) জানুালয ২০১৪ রত জুন ২০২০
জখ যারর উচ্চ লফদ্যার, দয, জগাারগঞ্জ ও
জগাারগঞ্জ
জরয ফাংরা ফালরকা নরবম্বয, ভালফদ্যার
সূত্রাপুয ঢাকা এয ফকাঠারভা উন্নন
২০১৮ রত জুন, ২০২১

কালযগলয ও ভাদ্র্াা লক্ষা লফবাগ:
207. লস্কর এে জট্রলনং এনান্পরভন্ট প্ররজক্ট (এটিআল)
জগাারগঞ্জ
(১ভ ংরালধত)
জুরাআ ২০১০ রত লডরম্বয ২০১৯
208. ১০০টি উরজরা ১টি করয জটকলনকযার স্কুর ও
জগাারগঞ্জ
কররজ স্থান (১ভ ংরালধত)
জানুালয ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২১
209. লধক ংখ্যক লক্ষাথী বলতথয সুরমাগ সৃলষ্টয
জগাারগঞ্জ
ররক্ষয লফদ্যভান লররটকলনক আনলেটিউট
মূরয ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০
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ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
৩১ টি জেরায়
০২ টি জেরায়

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং
210.

211.
212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

লস্কর-২১ এভাওালযং লটিরজন পয
জগাারগঞ্জ
আনক্লুলব এে ারটআরনফর জগ্রাথ
জানুালয, ২০১৮ রত জুন ২০২১
জদরয ৬৫৩টি ভাদ্র্াা ভালিলভলডা ক্লারুভ
জগাারগঞ্জ
স্থান রাআ, ২০১৭ রত লডরম্বয ২০১৯
লনফ থালচত ভাদ্র্াা মূরয উন্নন জুরাআ ২০১৮
জগাারগঞ্জ
রত জুন ২০২১
যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় : (যুফ উন্নয়ন অনধদপ্তয)
দালযদ্র্ লফরভাচরনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄলি লনবথয
জগাারগঞ্জ
ভলিত িদ ব্যফস্থানা (২ ম থা) (২
ংরালধত)
(জানুালয, ২০১৪- জুন, ২০১৯)
৬৪ জজরা তথ্য প্রমৄলি প্রলক্ষণ প্রদারনয জন্য
জগাারগঞ্জ
মৄফ উন্নন লধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃলেকযণ ( ১ভ
াংদানধত)
(জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২০)
জগাারগঞ্জ
Technology Empowerment Centre
on Wheels for Underprivileged
Rural Young People of Bangladesh
(TECUYB) (১ভ াংদানধত) (জানুালয,
২০১৫- লডরম্বয, ২০২০)
যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় : (জাতী ক্রীড়া লযলদ)
উরজরা ম থার লভলন জেলডাভ লনভথাণ (১ভ
জগাারগঞ্জ
ম থা) (১ভ ংরালধত) (১৩১টি)
(জুরআ, ২০১৬- জুন, ২০১৯)
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়: (ফস্ত্র লধদপ্তয)
জখ জযানা জটক্সটাআর আলঞ্জলনালযং কররজ
জগাারগঞ্জ
স্থান, জগাারগঞ্জ (২ ংরালধত)
(জুরাই, ২০১৩- জুন, ২০১৯)
ভৎস্য ও প্রানণিদ ভন্ত্রণারয়
ভৎস্য ও প্রানণিদ খাদত ই-জফা কাম যক্রভ
জগাারগঞ্জ
চালুকযণ
জানুঃ ১৯-জুন ২২
আউলনন ম থার ভৎস্য চাল প্রমৄলি জফা
জগাারগঞ্জ
ম্প্রাযণ (২ ম থা) (১ভ াংদানধত)
ভাচ য ১৫- জুন ২০
প্রানণিদ ও জডইযী উন্নয়ন
জগাারগঞ্জ
োনুঃ ১৯-নডদঃ ২৩

আধুননক প্রযুনিজত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ
োনুঃ ১৯-নডদঃ ২১
222. ননআয জযাগ ননমূ যর এ্ফাং ক্ষুযাদযাগ োনুঃ ১৯নডদঃ ২২
223. ন্যানার এ্নগ্রকারচায জটকদনারনে প্রদেট (২য়
221.
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ভন্তব্য
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

৬১টি (নতন াফ যব্য
জেরা
ব্যতীত)
জেরায
৬৬টি
উদেরায়
৬৪ জেরা

৬৪ জেরা

৫০ টি জেরায়

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

৬১টি জেরা
(াফ যতে ৩ জেরা
ব্যতীত)
৬১টি জেরা
(াফ যতে ৩ জেরা
ব্যনতত)
ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং

224.

225.

226.
227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ম যায়) (এ্নএ্টিন-২) (প্রানণিদ অনধদপ্তয
অাংগ)
০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১
কৃনত্রভ প্রেনন কাম যক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুণ স্থানান্তয
জগাারগঞ্জ
প্রযুনি ফাস্তফায়ন (৩য় ম যায়)
০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০
ফাংরারদ জবরটলযনাযী লযরলফামু সুদৃঢ়কযণ
জগাারগঞ্জ
এফং নতুন অলফবথাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ
লনন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খাদ্য লনযাত্তা এফং
জনস্বারস্থযয উন্নন।
জুরাই ১৬- জুন, ২০
ারটআরনফর জকাোর এে জভলযন লপালযজ
জগাারগঞ্জ
জুরাআ, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩
আনলেটিউট ফ রাআবেক ারন এে
জগাারগঞ্জ
জটকরনারজী স্থান প্রকল্প (১ভ ংরালধত)
জুরাই ১৪- জুন, ২০
ফাাংরাদদ নযাংখ্যান বুদযা
ন্যানার াউজরাড ডাটারফআজ (এনএআচলড)
জগাারগঞ্জ
প্রকল্প
(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত)
National Strategy for the
জগাারগঞ্জ
Development of Statistics
(NSDS)
Implementation
Support” ীল যক প্রকল্প।(ভাচ য ২০১৮ দত
জপব্রুয়াযী, ২০২২ ম যন্ত)

“াদবয এ্ণ্ড স্টোনড নযদরটিাংটু নেনডন নযদফনোং
প্রকল্প
(জুরাই, ২০১৭ দত জুন,২০২০ ম যন্ত।)
“Improvement
of
GDP
Compilation and Rebasing of
Indices Project” প্রকল্প। (ভাচ য, ২০১৮
দত জুন,২০২১ ম যন্ত)
Modernization
of
National
Accounts Statistics প্রকল্প
(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত)
জষ্টনরদলনং েযাটিটিকযার কযাালটি ফ
লফলফএ পয কাররকটিং ডাটা ন পুররন এে
জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প
(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
কৃলল (স্য, ভৎস্য ও প্রালণিদ) শুভালয-২০১৭
প্রকল্প
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ভন্তব্য

ভগ্র ফাাংরাদদ
ভগ্র ফাাংরাদদ

১৬ টি জেরায়
০৫ টি জেরায়

ভগ্র ফাাংরাদদ
ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

ভগ্র ফাাংরাদদ

ক্রলভক
নং
235.

236.

237.

238.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
“ োতীয় েন্ ও মূতুে ননফন্ধনকযণ তদথ্যয াদথ
জভৌনরক েনতানিক নযাংখ্যান (বাওটার
স্টোটিনস্টক) উৎাদন এ্য াংদমাগ সৃনষ্টকযণ
ীল যক প্রকল্প
(োনুয়ানয, ২০১৯ দত নডদম্বয, ২০২০)
Institutional
Cooperation
(between Statistics Sweden
and Bangladesh Bureau of
Statistics) Project ীল থক কালযগলয
াতা প্রকল্প (জানু ২০১৯ রত জুন ২০২১)
খায ভন্ত্রণারয়
১.০৫ রয জভ: টন ধাযণ যভতা িন্ন নতুন
খায গুদাভ ননভযাণ প্রকল্প।
োনু ১৪ দত জুন ২০
গৃায়ন ও গনপূতয ভন্ত্রণারয়
জগাারগদঞ্জ ফহুতর নফনষ্ট ভনিত যকানয
অনপ
বফন
ননভযাণ।
(জদন্ফম্বয/২০১৭
দত
জুন/২০২০)
(৯৭৯৪.১৩ রয টাকা)
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জগাারগঞ্জ

ভন্তব্য

ভগ্র ফাাংরাদদ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

জগাারগঞ্জ

৪৩ টি জেরায়

