২০১৯-২০ অথ থ বছরর কিরলোরগঞ্জ জজোয় বোস্তবোয়নোধীন প্রিল্প তোকিো:
ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় মফবাগ
1. ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউল্পেন ায়তা (২য়
ম িায়) প্রকে
মভয়াদ: োনুয়াময,২০১৬ ল্পত মডল্পম্বয,২০১৯
2. ংীদামযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকে-৩
(মঅযমডম-৩)
০১ জুরাআ, ২০১৫আং মথল্পক ৩০ জুন, ২০২০আং
ম িন্ত
3. দামযদ্রয মফল্পভাচল্পনয রল্পযয পুমষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মূল্পেয
-প্রধান স্য উৎাদন  ফাোযোতকযণ
কভিসুমচ
মভয়াদ: োনুয়াময, ২০১৯ ল্পত মডল্পম্বয,২০২৩
4. ামন াশ্রয়ী অদৄমনক প্রমৄমিয ম্প্রাযণ  মফস্তায
এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যল্পভ পল্পরয উৎাদন বৃমদ্ধ
(মফল্পল ংল্পামধত)’’ ীল িক প্রাল্পয়ামগক গল্পফলণা
প্রকে।
মভয়াদঃ ০১এমপ্রর, ২০১৫ ল্পত ৩০ মডল্পম্বয, ২০১৯
ম িন্ত।
5. অভায ফামি অভায খাভায-৩য় ংল্পামধত
মভয়াদ: জুরাআ,২০০৯ ল্পত জুন,২০২০
6. ামফ িক গ্রাভ উন্নয়ন কমৃসূমচ (মমবমডম) -৩য়
ম িায়।
মভয়াদ: োনুয়াময,২০১৮-মডল্পম্বয,২০২১
ভােকোণ ভন্ত্রণারয়
7. দৃমষ্ট প্রমতফন্ধী মশুল্পদয েন্য মাল্পের মনভিাণ এফং
ম্প্রাযণ
(জুরাআ/১৬-জুন/২০)
8. োতীয় ভােল্পফা একাল্পডমভয যভতা 
দযতা বৃমদ্ধকযণ
(জুরাআ/১৭-মডল্পম্বয/১৯)
9. যকাময মশু মযফায এফং ম াটভমণ মনফা
মনভিাণ/পুন:মনভিাণ
(জুরাআ, ২০১৮ - জুন, ২০২১)
10. ৬৪ মেরায় মেরা ভােল্পফা কভল্পেক্স মনভিাণ
(১ভ ম িাল্পয় ২২ মেরা) ীল িক প্রকে।
(জুরাআ/২০১৭-জুন/২০২০)
11. ফাংরাল্পদল্পয প্রামন্তক েনল্পগাষ্ঠীয েীফন-ভান
উন্নয়ন
(জুরাআ/২০১৭-জুন/২০২০)
মযল্পফ ,ফন  েরফায়ু মযফতিন ভন্ত্রণারয়
1

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

12. ফাংরাল্পদল্পয ফন্যপ্রাণী ংযযণ  অফাস্থর
কিরলোরগঞ্জ
উন্নয়ন( জুরাআ ২০১৭ আল্পত জুন ২০২০
13. Sustainable Forest and
কিরলোরগঞ্জ
Livelihood
(জুরাআ ২০১৮ আল্পত জুন ২০২৩)
14. মরংল্পদমনং ন্যানার পল্পযে আনল্পবন্টময এে
কিরলোরগঞ্জ
মল্পটরাআট োে ভমনটমযং মল্পেভ আন াল্পাট ি
ফ মযড+আন ফাংরাল্পদ (জুরাআ ২০১৫ আল্পত
জুন ২০১৯)
15. আউএ-মযড ফাংরাল্পদ ন্যানার মপ্রাগ্রাভ
কিরলোরগঞ্জ
আউএনমডম এে এপএ (জুরাআ ২০১৫ আল্পত
জুন ২০১৯)
মনৌ মযফন ভন্ত্রণারয়:
16. মডল্পটআরড োমড ন ৪৮ মযবায পয মফমডং
কিরলোরগঞ্জ
ডাটাল্পফে এে কনোযল্পবন প মযবায ফ্রভ
লুন,আমরগার কুল্পন এে অদায এমফউ
প মযবায (১ভ ম িায় )
জুরাআ ২০১৭- জুন ২০২১
েনমনযাত্তা মফবাগ,স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়
17. ফাংরাল্পদল্পয মফমবন্ন স্থাল্পন পুমর মফবাল্পগয ৫০টি
কিরলোরগঞ্জ
াআল্পয় পুমর অউট মাে মনভিাণ
(২য়
ংল্পামধত)
(োনুয়াযী-২০১০ ল্পত জুন ২০১৯)
18. াআল্পয় পুমরল্পয যভতা বৃমদ্ধ।
কিরলোরগঞ্জ
ল্পটাফয ২০১৮ ল্পত জুন ২০২১
19. ফাংরাল্পদ পুমরল্পয যভতা বৃমদ্ধয েন্য
কিরলোরগঞ্জ
মানফান  মন্ত্রামত ক্রয়
নল্পবম্বয ২০১৮ ল্পত মডল্পম্বয ২০২০
20. মেরা দল্পয  ব্যাটামরয়ন দল্পযয অনায 
কিরলোরগঞ্জ
মবমডম’য ব্যাযাকমূল্পয মবৌত সুমফধামদ
ম্প্রাযণ
(জুরাআ ২০১৬ ল্পত জুন ২০১৯)
সুযযা মফা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়
21. মদল্পয গুরুত্বপূণ ি ২৫টি (ংল্পামধত ৪৬টি)
কিরলোরগঞ্জ
উল্পেরা দয/স্থাল্পন পায়ায ামবি  মমবর
মডল্পপন্প মেন স্থান (২য় ংল্পামধত)
(জুরাআ ২০১১ ল্পত মডল্পম্বয ২০২৩)
22. মদল্পয গুরুত্বপূণ ি মফমবন্ন উল্পেরা / স্থাল্পন ১৫৬টি
কিরলোরগঞ্জ
পায়ায ামবি  মবর মডল্পপন্প মেন স্থান
(১ভ ংল্পামধত)
জুরাআ ২০১২ ল্পত জুন ২০১৯
23. কাযা মনযাত্তা অদমনকায়ন , (ঢাকা  চট্টগ্রাভ
কিরলোরগঞ্জ
মফবাগ) (১ভ ংল্পামধত)
(োনুয়াযী ২০১৬ ল্পত মডল্পম্বয ২০১৯)
2

ভন্তব্য
ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

২০ টি মেরায়

২২ টি মেরায়
ভগ্র ফাংরাল্পদ
২৯ টি মেরায়

৩৮ টি মেরায়

৬৪টি মেরা

২৮ টি মেরায়

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

24. ‘নরাআল্পন গণগ্রন্থাগায মূল্পয ব্যফস্থানা 
উন্নয়ন’ প্রকে

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)
ংস্কৃমত মফলয়ক ভন্ত্রণারয়
কিরলোরগঞ্জ

ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরাল্পদ

(মডল্পম্বয ২০১৭ মথল্পক নল্পবম্বয ২০১৯)
ভমরা  মশু মফলয়ক ভন্ত্রণারয়
25. "তথ্য অা: মডমেটার ফাংরাল্পদ গিায রল্পযয
কিরলোরগঞ্জ
তথ্য মমাগাল্পমাগ প্রমৄমিয ভাধ্যল্পভ ভমরাল্পদয
যভতায়ন প্রকে (২য় ম িায়)”
এমপ্রর, ২০১৭ মথল্পক ভাচ ি, ২০২২
26. “মেরামবমত্তক ভমরা কমিউটায প্রমযণ প্রকে
কিরলোরগঞ্জ
(৬৪ মেরা)’’
জুরাআ ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৯
27. নগয মবমত্তক প্রামন্তক ভমরা উন্নয়ন (২য় ম িায়)
কিরলোরগঞ্জ
জুরাআ, ২০১৬ ল্পত জুন, ২০২০
28.
কিরলোরগঞ্জ
।
োনুয়াযী ২০১৭ ল্পত ২০২০
29. “মকল্পায-মকল্পাযী ক্লাফ স্থান” োনুয়াময ১৮
কিরলোরগঞ্জ
ল্পত মডল্পম্বয ২০২০
30. "থ িননমতক যভতায়ল্পন নাযী উল্পযািাল্পদয
কিরলোরগঞ্জ
মফকা াধন প্রকে (৩য় ম িায়)”
০১-০৭-২০১৫ ল্পত ৩০-০৬-২০২০
তথ্য  মমাগাল্পমাগ প্রমৄমি মফবাগঃ
31. “রামন িং এে অমন িং মডল্পবরল্পভন্ট প্রকে
(২য়
কিরলোরগঞ্জ
ংল্পামধত)”
োনুয়াযী ২০১৪ - মডল্পম্বয ২০১৯
32. োতীয় তথ্য  মমাগাল্পমাগ প্রমৄু্মি ফকাঠাল্পভা
কিরলোরগঞ্জ
উন্নয়ন, আনল্পপা-যকায ৩ ( ১ভ ংল্পামধত)
(জুরাআ ২০১৬ জুন ২০১৯)
33. “াযাল্পদল্পয মযা প্রমতষ্ঠাল্পন কমিউটায 
কিরলোরগঞ্জ
বালা প্রমযণ োফ স্থান (৩য় ংল্পামধত)”
প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়
34. উল্পযািা সৃমষ্ট  দযতা উন্নয়ন
কিরলোরগঞ্জ
োনুয়াযী, ২০১৯ ল্পত জুন, ২০২০
35. অশ্রয়ন-২
কিরলোরগঞ্জ
জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১৯
ডাক  মটমরল্পমাগাল্পমাগ মফবাগ
36. ৩মে প্রমৄমি চালুকযণ  ২.৫মে মনটয়াকি
কিরলোরগঞ্জ
ম্প্রাযণ (মপে-২)
এমপ্রর, ২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয, ২0০১৯
37. এোফমরল্পভন্ট ফ মারায মফআেড মফে মেন
কিরলোরগঞ্জ
আন াড ি টু যীচ এমযয়া পয মরংল্পদমনং মটমরটক
মনটয়াকি কবাল্পযে
ল্পটাফয, ২০১৮ ল্পত ল্পটাফয, ২০২০
3

াভগ্র ফাংরাল্পদ

াভগ্র ফাংরাল্পদ
াভগ্র ফাংরাল্পদ
াভগ্র ফাংরাল্পদ
াভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

38. মডমেটার ংল্পমাল্পগয েন্য মটমরকমভউমনল্পকন
মনটয়াকি অদৄমনকীকযণ
জুরাআ, ২০১৭ ল্পত জুন, ২০২০
39. মদল্পয কর কল্পরে/মফশ্বমফযারয়  মেমনং
আনমেটিউল্পট মন্ফকযার পাআফায মনটয়াকি
স্থান
জুরাআ, ২০১৮ ল্পত মডল্পম্বয, ২০১৯
40. মডমেটার ফাংরাল্পদল্পয েন্য ব্রডব্যাে য়াযল্পর
মনটয়াকি স্থান প্রকে
মভ, ২০১৪ ল্পত মডল্পম্বয, ২০১৯
41. েযােীণ ি ডাকঘয মূল্পয মনভিাণ/পুনঃমনভিাণ (২য়
ম িায়)
োনুয়াযী, ২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয, ২০১৯
42. মডমেটার কাল্পনমটমবটি মিারীকযল্পণ সুআমচং
 োন্পমভন মনটয়াকি
োনুয়াযী, ২০১৯ ল্পত জুন, ২০২০
43. ডাক মধদপ্তল্পযয মবৌত ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন 
ম্প্রাযণ
জুরাআ, ২০১৮ ল্পত জুন, ২০২১
মফদ্যযৎ মফবাগ
44. ায়ায গ্রীড মনটয়াকি মরনল্পথমনং প্রল্পেট
অোয মমেমমফ (মে টু মে), (০১/১০/২০১৬
আল্পত ৩০/০৬/২০২১),
45. গ্রীড মবমত্তক মফদ্যযৎ যফযাল্প দযতা উন্নয়ন
প্রকে, (০১/০১/২০১৭ আল্পত ৩০/০৬/২০২১),
মকএপডমিউ,
46. মফদ্যযৎ মফতযন ব্যফস্থা উন্নয়ন প্রকে, ভয়ভনমং
মোন, (০১/০১/২০১৮ আল্পত ৩১/১২/২০২১),
47. ল্লী মফদ্যযতায়ন ম্প্রাযণ ঢাকা মফবাগীয়
কাম িক্রভ-II,
(০১/০৭/২০১৪ আল্পত ৩০/০৬/২০১৯),
48. ল্লী মফদ্যযৎ মফতযণ মল্পেল্পভয অল্পগ্রল্পডন
(ঢাকা, চট্টগ্রাভ  মল্পরট মডমবন) ীল িক প্রকে,
(০১/০৭/২০১৪ আল্পত ৩০/০৬/২০১৮),
মফশ্ব ব্যাংক
49. মফতযণ ব্যফস্থায যভতাফধ িন, পুনফ িান
মনমফিকযণ (ঢাকা, ভয়ভনমং, চট্টগ্রাভ 
মল্পরট মফবাগ),
(০১/০৭/২০১৬ আল্পত ৩০/০৬/২০১৯), এমডমফ
50. তবাগ ল্লী মফদ্যযতায়ল্পনয েন্য মফতযণ
মনটয়াকি ম্প্রাযণ (ঢাকা, ভয়ভনমং,
চট্টগ্রাভ  মল্পরট মফবাগ) প্রকে,
(০১/০১/২০১৭ আল্পত ৩১/১২/২০১৯),
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ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
কিরলোরগঞ্জ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
কিরলোরগঞ্জ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
কিরলোরগঞ্জ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
কিরলোরগঞ্জ
১০ টি মেরায়
কিরলোরগঞ্জ

৩২ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

২০ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

০৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ঢাকা মফবাগ

কিরলোরগঞ্জ

ঢাকা, চট্টগ্রাভ 
মল্পরট মফবাল্পগয
কর মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৪ মফবল্পগয কর
মেরা

কিরলোরগঞ্জ

ঢাকা, ভয়ভনমং,
চট্টগ্রাভ  মল্পরট
মফবাল্পগয ৪৩টি ল্লী
মফদ্যযৎ মভমত
(মফ)।

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

মু্মিমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয়
51. কর মেরায় মমিল্পমাদ্ধা কভল্পেক্স বফন মনভিাণ
প্রকে
Construction of all Districts
Muktijoddha Complex
Project
(01.07.2010-30.06.2020)
52. উল্পেরা মমিল্পমাদ্ধা কভল্পেক্স বফন মনভিাণ প্রকে
Construction of Upazila
Muktijoddha Complex
Project
(01.07.2012-30.06.2020)
53. মমিমৄল্পদ্ধয স্মৃমত স্থানামূ ংযযণ 
পুনমনভিাণ
Preservation and
Reconstruction of
Muktijuddho Memorial
Project
(01.07.2017-30.06.2020)
54. মমিমৄল্পদ্ধয ঐমতামক স্থানমূ ংযযণ 
স্মৃমত োদ্যঘয মনভিাণ
Construction & Preservation
of Historical Sites and
Memorial Museum
(01.07.2017-30.06.2020)
55. মমিমৄদ্ধকাল্পর মদ মভত্রফামনীয দস্যল্পদয
স্মযল্পণ স্মৃমতস্তম্ভ মনভিাণ
Construction of Monument
for the Martyrs of
Mitrabahini During
Liberation War of
Bangladesh
(01.07.2017-30.06.2020)
56. ১৯৭১ এ ভান মমিমৄদ্ধকাল্পর াকানাদায
ফামনী কতৃিক গণতযায েন্য ব্যফহৃত
ফধ্যভূমভমূ ংযযণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভিাণ (২য়
ম িায়)
Construction & Preservation
of Monuments at Slaughter
Places Created by Hanadar
Forces During Liberation
War of 1971
(01.07.2018-30.06.2021)
57. মদ মমিল্পমাদ্ধা  ন্যান্য মমিল্পমাদ্ধাল্পদয
ভামধস্থর ংযযণ  উন্নয়ন (১ভ ম িায়)
Preservation & Development
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ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

of Burial Places of the
Freedom Fighters
(01.07.2018-30.06.2021)
দ্যল্পম িাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
58. Strengthening of the Ministry of
Diseaster Management & Relief
(MODMR) Program Administration
(1st Revised),
জুরাআ ২০১৩ ল্পত জুন, ২০১৯,
59. মেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দ্যল্পম িাগ ব্যফস্ানা তথ্য
মকন্দ্র মনভিাণ,
০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০,
60. গ্রাভীণ যাস্তায় ১৫ মভটায দদঘ িয ম িন্ত
মতু/কারবাট ি মনভিাণ
(োনুয়াময ২০১৯ ল্পত জুন ২০২২)
61. গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ মটকআ কযল্পণয রল্পযয
মমযং মফান ফে(এআচমফমফ) কযণ (২য় ম িায়)
(োনুয়াময ২০১৯ ল্পত জুন ২০২২)
62. মমেফ মকল্লা মনভিাণ ংস্কায  উন্নয়ন প্রকে
জুরাআ ২০১৮ ল্পত মডল্পম্বয ২০২১
অআন  মফচায মফবাগ
63. ফাংরাল্পদল্পয ৬৪টি মেরা দল্পয চীপ জুমডময়ার
ম্যামেল্পরট অদারত বফন মনভিাণ (মপে-১ )
(ংল্পামধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০)
64. মদল্পয মফমবন্ন মেরায় মেরা মযমেমর  াফমযমেমর মপ বফন মনভিাণ (২য়
ম িায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯)
জ্বারানী  খমনে িদ মফবাগ
65. রূকে-৯: ২মড াআমভক প্রকে (০১/০৪/২০১৭৩০/০৬/২০২০)
ধমথ মন্ত্রণোয়
66. ভমেদ মবমত্তক মশু  গণমযা কাম িক্রভ (৬ষ্ঠ
ম িায়) (১ভ ংল্পামধত)
(োনুয়াযী ২০১৫ - মডল্পম্বয ২০১৯)
67. ভমিয মবমত্তক মশু  গণমযা কাম িক্রভ (৫ভ
ম িায়)।
(জুরাআ ২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয ২০২০)
68. ভমেদ াঠাগায ম্প্রাযণ  মিারীকযণ২য় ম িায় প্রকে।(জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০)
69. ধভীয় ম্প্রীমত  িমকিত ল্পচতনা বৃমদ্ধকযণ
প্রকে
(জুরাআ ১৮ ল্পত জুন ২০২০)
70. আরাভীক পাউল্পেল্পনয োতীয় ম িাল্পয়  মেরা
রাআল্পব্রযীল্পত পুস্তক ংল্পমােন  াঠক মফা
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ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৩৭ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ফাংরাল্পদল্পয ৬৪টি
মেরা

কিরলোরগঞ্জ

াফ িতয ঞ্চল্পরয
মতনটি মেরা
ব্যতীত মদল্পয
কর মেরা।

কিরলোরগঞ্জ

০৯ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

কাম িক্রভ ম্প্রাযণ প্রকে।
(জুরাআ ২০১৬ - জুন ২০১৯)
71. প্রমতটি মেরা  উল্পেরায় একটি কল্পয মভাট
৫৬০টি ভল্পডর ভমেদ মনভিাণ (১ভ ংল্পামধত)
প্রকে। (এমপ্রর ২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয ২০২০)
করবন ও মোড়ি কবভোগ, ড়ি করবন ও
জতু মন্ত্রণোয়
72. ইটনো-কমঠোমইন-অষ্টগ্রোম ড়ি কনমথোণ
(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
73. মপযী  ন্টুন মনভিাণ/ পুনফ িান (২য় ম িায়)
(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
74. ওরয়স্টোন থ বোাংোরদরল কিজ ইমপ্রুরমন্ট প্রল্পেট
(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)
75. গুরুত্বপূণ ি অঞ্চমরক ভািক মথামথ ভান 
প্রস্থতায় উন্নীতকযন প্রকে (ভয়ভনমং মোন)
(১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯)
76. জজো মোড়ি যথোযথ মোন ও প্রলস্থতোর
উন্নীকতিরণ (ময়মনকাং জজোন)
(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
জরথ মন্ত্রণোয়
77. ঢাকা-চট্টগ্রাভ বায়া কুমভল্লা/রাকাভ দ্রুত গমতয
মযরথ মনভিাল্পণয েন্য ম্ভাব্যতা ভীযা এফং
মফদ মডোআন (১ভ ংল্পামধত)।
(০১.০১.২০১৭ ল্পত ৩১.০৩.২০১৯)
বোাংোরদল কনব থোচন িকমলন কচবোয়
78. মনফ িাচন ব্যফস্থায় তথ্য প্রমৄমি প্রল্পয়াল্পগয রল্পযয
আল্পরকেমনক মবাটিং মভমন (আমবএভ)
(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)
মকন্ত্রকরদ কবভোগ
79. মাস্যার মমকউমযটি মরম াল্পাট ি মপ্রাগ্রাভ
(এএমএ)
(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০)
80. ফ্লাটপভি পয ডায়ারগ মরংল্পদমনং আনক্লুন এে
ি
াটিমল্পন
আন মডমন মভমকং এে
যাকাউল্পনটমফমরটি মভকামনেভ আন ফাংরাল্পদ
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
তথ্য ভন্ত্রণারয়
81. গ্রাভীণ েনল্পগাষ্ঠীয উন্নয়ল্পন প্রচায কাম িক্রভ
মিারীকযণ
82. মশু  নাযী উন্নল্পয়ন ল্পচতনতামূরক মমাগাল্পমাগ
কাম িক্রভ (৫ভ ম িাময়)
থ ি ভন্ত্রণারয়
83. Skills for Employment
Investment Program (SEIP)
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কিরলোরগঞ্জ

ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

০৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

০৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

০৭ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

১৪ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ক্রমভক
নং

84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

জুরাআ ২০১৪ ল্পত মডল্পম্বয ২০২০
প্রফাী কোণ  দফল্পদমক কভিংস্থান ভন্ত্রণারয়
আনমেটিউট ফ মভমযন মটকল্পনারমে এফং
কিরলোরগঞ্জ
কামযগময প্রমযণ মকন্দ্রমূল্পয প্রমযনাথীল্পদয
বৃমত্ত প্রদান কাম িত্রভ ৭ভ ম িায়
৪০টি উল্পেরায় ৪০টি কামযগময প্রমযণ মকন্দ্র
কিরলোরগঞ্জ
চট্টগ্রাল্পভ ১টি আনমেটিউট ফ মভমযন মটকল্পনারমে
স্থান ১ভ ম িায়)
স্থানীয় যকায মফবাগ
উৎাদনীর ম্ভাফনাভয় কল্পভিয সুল্পমাগ গ্রল্পণ
কিরলোরগঞ্জ
নাযীয াভথ ি উন্নয়ন (স্বপ্ন),
এমপ্রর’২০১৫ মথল্পক মডল্পম্বয’২০১৯
অযফান াফমরক এে এনবায়যনল্পভন্টার মরথ
কিরলোরগঞ্জ
মটয মডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পেট (২য় ংল্পামধত),
োনুয়াযী ২০১০ ল্পত জুন, ২০২০,
তৃতীয় মরাকার গবর্ণ্িান্প াল্পাট ি প্রল্পেট-৩
কিরলোরগঞ্জ
োনুয়াময, ২০১৭ মথল্পক মডল্পম্বয, ২০২১
উল্পেরা মযচারন  উন্নয়ন,
কিরলোরগঞ্জ
মডল্পম্বয, ২০১৫ ল্পত জুন, ২০২১
অআনী গল্পফলণায ভাধ্যল্পভ তাযতম্যমূরক অআন 
কিরলোরগঞ্জ
নীমত মচমহত পূফ িক ংষ্কায
মভ ২০১৯ মথল্পক এমপ্রর ২০২১
মরংল্পদমনং ারিাল্পভন্ট’ কযাামটি আন
কিরলোরগঞ্জ
পুল্পরন এে মডল্পবরল্পভন্ট আসুযে
(এমমমমড) প্রকে,
ভাচ ি, ২০১৭ মথল্পক মডল্পম্বয, ২০২০
বৃত্তয ভয়ভনমং ল্লী ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন
কিরলোরগঞ্জ
প্রকে
জুরাআ/২০১৪ ল্পত জুন/২০২০
ভয়ভনমং ঞ্চল্পর ল্লী ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন
কিরলোরগঞ্জ
প্রকে।
ল্পটাফয/২০১৭ ল্পত জুন/২০২২
মকল্পাযগঞ্জ মেরায গুরুত্বপূণ ি গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা
কিরলোরগঞ্জ
উন্নয়ন প্রকে।
োনুয়াময/২০১৬ ল্পত মডল্পম্বয/২০২০
মকল্পাযগঞ্জ মেরায আটনা, মভঠাভআন  ষ্টগ্রাভ
কিরলোরগঞ্জ
উল্পেরায ল্লী ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন।
(োনুয়াযী/২০১৮ ল্পত জুন/২০২০)
ল্লী িল্পক গুরুত্বপূণ ি মতু মনভিাল্পণয ভীযা (১ভ
ংল্পামধত)
কিরলোরগঞ্জ
জুরাআ/২০১৭ ল্পত জুন/২০২১
উল্পেরা কভল্পেক্স ম্প্রাযণ( ২য় ম িায়)।
কিরলোরগঞ্জ
ল্পটাফয/২০১৭ ল্পত জুন/২০২২
ফন্যা  দূল্পম িাল্পগ যমতগ্রস্ত ল্লী িক ফকাঠাল্পভা
কিরলোরগঞ্জ
পুনফ িান প্রকে।
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ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরাল্পদ

মগ্র বোাংোরদল
মগ্র বোাংোরদল
মগ্র বোাংোরদল
মগ্র বোাংোরদল

06 টি জজোয়
06 টি জজোয়

৪৯ টি জজোয়
৬১ টি জজোয়
৬৩ টি জজোয়

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

(োনু ২০১৮ মথল্পক জুন ২০২০)
99.

কিরলোরগঞ্জ

৬১ টি মেরা

100. উল্পেরা কভল্পেক্স ম্প্রাযণ প্রকে
। (২য়
ংল্পামধত)(এমপ্রর/২০১১ ল্পত জুন/২০২০)
101. উল্পেরা  আউমনয়ন িল্পক দীঘ ি মতু মনভিাণ
প্রকে (৩য় ংল্পামধত)
মপব্রুয়াযী/২০১০ ল্পত জুন/২০২০
102. গ্রাভীণ িল্পক মতু উন্নয়ন ায়তা কভিসূমচ
(নল্পবম্বয ১৮ মথল্পক অগষ্ট ২৩)
103.

কিরলোরগঞ্জ

৬১ টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬১ টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬১ টি মেরা

কিরলোরগঞ্জ

6৪ টি জজোয়

104.

কিরলোরগঞ্জ

৫৯ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

১৪ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

১৪ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

২৯ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

০৫ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

২৪ টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

06 টি জজোয়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

115.

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

116. থানা দয  মগ্রাথ মন্টাল্পয ফমস্থত মৌযবা

কিরলোরগঞ্জ

105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.

২৩
গুরুত্বপূন ি ১৯ (উমন) টি মৌযবা ফকাঠাল্পভা
উন্নয়ন প্রকে। (২য় ংল্পামধত) (োনুয়াযী/২০১১
ল্পত জুন/২০১৯)
Northern Bangladesh Integrated
Development Project
(ভাচ ি/২০১৩ ল্পত জুন/২০২১)
ক্ষুদ্রাকায ামন িদ উন্নয়ন প্রকে(২য় ম িায়)।
ল্পটাফয/২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয/২০২৩
াি ঞ্চল্পরয ফন্যা ব্যফস্থানা  েীফনভান
উন্নয়ন প্রকে
জুরাআ/২০১৪ ল্পত জুন/২০২২
Rural
Transport
Improvement
Project-2. (২য় ংল্পামধত)
জুরাআ ২০১২ ল্পত জুন ২০২১
াি ঞ্চল্পরয ফকাঠাল্পভা  েীফনভান উন্নয়ন
প্রকে।
োনুয়াযী/২০১২ ল্পত জুন/২০২০
মদব্যাী গ্রাভীন ফাোয ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন
জুরাআ/২০১৭ ল্পত জুন/২০২০
গুরুত্বপূন ি গ্রাভীন ফকাঠাল্পভা উন্নয়ণ প্রকে (২য়
ম িায়)
জুরাআ/২০১৭ ল্পত জুন/২০২০
গ্রামধকায মবমত্তল্পত গুরুত্বপূণ ি ল্লী ফকাঠাল্পভা
উন্নয়ন প্রকে-২। (১ভ ংল্পামধত) (জুরাআ/২০১৫
ল্পত জুন/২০২০)
াযাল্পদল্প পুকুয খার উন্নয়ন প্রকে
জুরাআ/২০১৭ ল্পত জুন/২০২৩
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ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

মূল্প াআ রাআল্পনয ভাধ্যল্পভ ামন যফযা 
এনবায়যনল্পভন্টার স্যামনল্পটন (২য়ফ ি)
(২য়ংল্পামধত) প্রকে।
জুরাআ ২০১২ ল্পত জুন ২০১৯
117. ৪০ মৌযবা  মগ্রাথ মন্টাল্পয ামন যফযা
এফং এনবায়যণল্পভন্টার স্যামনল্পটন
(২য়ফ ি)
(১ভংল্পামধত) প্রকে
োনুয়াযী ২০১৪ ল্পত জুন ২০১৯
118. ামন ংযযণ  মনযাদ ামন যফযাল্পয
রল্পযয মেরা মযলল্পদয পুকুয /মদমঘ/ েরায়
মূ পুনঃখনন/ ংস্কায
মল্পন্ফম্বয ২০১৬ ল্পত জুন ২০২০
119. ামন যফযাল্প অল্প িমনক ঝমুঁ ক মনযন
োনুয়াময ২০১৮ ল্পত মডল্পম্বয ২০২১
120. ৩২ টি মৌযবায় ামন যফযা  ভানফ ফেিয
ব্যফস্থানা  এনবায়যনল্পভনটার স্যামনল্পটন
োনুয়াময ২০১৮ ল্পত জুন ২০২০
121. ল্লী ঞ্চল্পর ামন যফযা প্রকে
(১ভ
ংল্পামধত)
োনুয়াযী২০১৬ ল্পত মডল্পম্বয ২০১৯
122. োতীয় স্যামনল্পটন প্রকে (৩য় ম িায়)।
োনুয়াময ২০১৬ ল্পত জুন ২০১৯
123. োমড ন মরড এে মপউকযারস্লােম্যাল্পনেল্পভন্ট
মল্পেভ এে মডোআন আন মযরল্পয় এে য়াটায
ল্পয়আন ফাংরাল্পদ প্রকে
েযামড প্রকে
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯
124. ামন যফযা ংক্রান্ত াভমগ্রক ব্যফস্থানা
দযতা উন্নয়ন প্রকে
(১ভংল্পামধত)
কামযগযী য়তা প্রকে
নল্পবম্বয ২০১৪ ল্পত জুন ২০২০
ফাংরাল্পদ ামন উন্নয়ন মফাডঃি
125. মকল্পাযগঞ্জ মেরায মভঠাভআন উল্পেরাধীন
মনমভিতব্য মভঠাভআন মনা স্থানায ভূমভ ভতর
উঁচুকযণ, ল্পয়ব মপ্রাল্পটকন  তীয প্রমতযযা
কাে প্রকে (ল্পটাফয, ২০১৮ ল্পত জুন, ২০২২)
126. মকল্পাযগঞ্জ মেরায মাল্পনপুয উল্পেরাধীন
াল্পল্পফয চযগ্রাভ  তৎংরগ্ন এরাকা পুযাতন
ব্রহ্মপুত্র নল্পদয ফাভতীল্পযয বাঙ্গন ল্পত যযা প্রকে
(োনুয়াময, ২০১৯ ল্পত জুন, ২০২১)
127. Bangladesh Weather and Climate
Services
Regional
Project
(BWCSRP)
Component-B
:
Strengthening
Hydrological
Information Services and Early
Warning Systems (SHISEWS) (১ভ

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

কিরলোরগঞ্জ

কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

কিরলোরগঞ্জ

কিরলোরগঞ্জ
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ভগ্র ফাংরাল্পদল্পয
েন্য ভীযাধভী
প্রকে

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

ংল্পামধত) (জুরাআ, ২০১৬ ল্পত জুন, ২০২১)
128. Haor Flood Management and
Livelihood Improvement Project
(BWDB Part) (২য় ংল্পাধনী প্রমক্রয়াধীন )
(জুরাআ, ২০১৪ ল্পত জুন, ২০২২)
129. ৬৪ মেরায বযন্তযস্থ ম াটনদী , খার  েরায়
পুনঃখনন প্রকে (১ভ ম িায় ) (নল্পবম্বয, ২০১৮
ল্পত মডল্পম্বয, ২০২০)
ফাংরাল্পদ ায  েরাভূমভ উন্নমন মধদপ্তয (DBHWD)
130. েযামড ফ আনটিল্পযকন মফটুআন ায এে
মযবায আল্পকামল্পেভ আনক্লুমডং ফ আনল্পবনল্পটাময
এে য়াটাযোে
জুরাআ ২০১৫ ল্পত জুন ২০২০
কৃমল ভন্ত্রণারয়
131. ডাফর মরপটিং এয ভাধ্যল্পভ ভূ-উমযস্থ ামনয
াাল্পে মচ ম্প্রাযণ (৩য় ম িায়) (১ভ
ংল্পামধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
132. ক্ষুদ্র মচ উন্নয়ল্পন েময  মযফীযণ
মডমেটাআল্পেনকযণ (৪থ ি ম িায়)
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)
133. কৃমল অফায়া তথ্য দ্ধমত উন্নতকযণ
(কল্পিাল্পনন্ট-ম)
জুরাআ ২০১৬ ল্পত জুন ২০২১ ম িন্ত
134. কৃলক ম িাল্পয় মটকআ ফীে উৎাদন , ংযযণ
 মফতযণ (ডার, মতর  ভরা) ব্যফস্থানা-৩য়
ম িায়
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০২২ ম িন্ত
135. ধান, গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং
উন্নয়ন (২য় ম িায়)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
136. ডার  মতরফীে উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ মটকআ
পুমষ্ট মনযাত্তা মোযদাযকযণ (১ভ ংল্পামধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
137. ভয়ভনমং মফবাগ এফং ঢাকা মফবাল্পগয
টাংগাআর  মকল্পাযগঞ্জ মেরায় ক্ষুদ্র মচ উন্নয়ন
(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২)
138. মফএমডময মপ বফন এফং ফকাঠাল্পভা মূ
ংস্কায, অদৄমনকীকযণ  মনভিাণ প্রকে
(জুরাআ, ২০১৮ ল্পত জুন, ২০২৩)
139. খাভায ম িাল্পয় উন্নত ামন ব্যফস্থানা মকৌল্পরয
ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন বৃমদ্ধ
জুরাআ ২০১৩ ল্পত জুন ২০২০ ম িন্ত
140. ফ য ব্যাী পর উৎাদল্পনয ভাধ্যল্পভ পুমষ্ট উন্নয়ন
(১ভ ংল্পামধত)
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প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

০৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদণ

কিরলোরগঞ্জ

২৭ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

৩৫ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৮ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

০৭ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৮ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৫ টি মেরায়

ক্রমভক
নং

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

৪১ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

২৪ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৬১ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৫৯ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৬ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪৭ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৪১ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

১৩ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

কর মেরা

151. মডমেটার দ্ধমতল্পত ভূমভ েময, মযকড ি প্রণয়ন 
ংযযণ প্রকে (১ভ ম িায়)
(জুরাআ ১২ ল্পত মডল্পম্বয ১৯)

কিরলোরগঞ্জ

৫৭ টি মেরায়

152. উল্পেরা  আউমনয়ন ভূমভ মপ মনভিাণ (৬ষ্ঠ
ফ ি) প্রকে (১ভ ংল্পামধত)
(জুরাআ ১৪ ল্পত জুন ২০)

কিরলোরগঞ্জ

৫৯ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ টি মেরায়

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)
জুরাআ ২০১৫ ল্পত জুন ২০২১ ম িন্ত
মৌয মি  ামন াশ্রয়ী অদৄমনক প্রমৄমি
ম্প্রাযল্পণয ভাধ্যল্পভ পর উৎাদন বৃমদ্ধ
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০২২ ম িন্ত
বাভান মফল্পড ফমে  ভরা চাল গল্পফলণা 
ম্প্রাযণ
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০২২ ম িন্ত
মযল্পফফান্ধফ মকৌল্পরয ভাধ্যল্পভ মনযাদ পর
উৎাদন জুরাআ-২০১৮ ল্পত- জুন-২০২৩ ম িন্ত
কিার পর উন্নয়ন প্রকে
০১/০৩/২০১৯ ল্পত-৩১/১২/২০২৩ ম িন্ত
ম্প্রামযত তুরা চাল (মপে-১)
জুরাআ-২০১৪ ল্পত জুন-২০১৯ ম িন্ত
ফাংরাল্পদল্প মতরফীে  ডার পল্পরয গল্পফলণা 
উন্নয়ন প্রকে
এমপ্রর-২০১৬ ল্পত জুন-২০২১ ম িন্ত
গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং উন্নয়ন
প্রকে (২য় ম িায়)
জুরাআ-২০১৫ ল্পত জুন-২০২০ ম িন্ত
ফাংরাল্পদল্প ভরা োতীয় পল্পরয গল্পফলণা
মোযদাযকযণ
ল্পটাফয-২০১৭ ল্পত জুন-২০২২ ম িন্ত
বাভান মফল্পড ফমে  ভরা চাল গল্পফলণা 
ম্প্রাযণ
জুরাআ-২০১৭ ল্পত জুন-২০২২ ম িন্ত

ভূমভ ভন্ত্রণারয়
150. গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম িায় (১ভ ংল্পামধত)
(ল্পটাফয ১৫ ল্পত জুন ২০)

153. ভগ্র মদল্প য  আউমনয়ন ভূমভ মপ মনভিাণ
প্রকে
প্রাক্কমরত ব্যয়:
(জুরাআ ১৬ ল্পত জুন ১৯)
ভাধ্যমভক  উচ্চ মযা মফবাগ, মযা ভন্ত্রণারয়
154. “ায়ায এডুল্পকন মকায়ামরটি এনযান্পল্পভন্ট
প্রল্পেট” (৩য় ংল্পামধত)
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ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

(োনুয়াময, ২০০৯ ল্পত জুন, ২০১৯)
155. “কল্পরে এডুল্পকন মডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পেট”
(জুরাআ, ২০১৬ ল্পত জুন, ২০২১)
156. “োতীয় মফশ্বমফযারল্পয়য ৩টি অঞ্চমরক প
স্থান”
(জুরাআ, ২০১৬ ল্পত জুন, ২০১৯)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

প্রাথমভক  গণমযা ভন্ত্রণারয়:
157. প্রাথমভক মযায েন্য উ-বৃমত্ত প্রদান (৩য়
কিরলোরগঞ্জ
ম িায়) (১ভ ংল্পামধত);
(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৯)
158. চামদা মবমত্তক যকাময প্রাথমভক মফযারয়
কিরলোরগঞ্জ
উন্নয়ন (১ভ ম িায়) ;

৬৪ মেরা

৬৪ মেরা

(জুরাআ ২০১৬-মডল্পম্বয ২০২২)
159. চামদা মবমত্তক নুতন োতীয়কযণকৃত যকাময
প্রাথমভক মফযারয় উন্নয়ন (১ভ ম িায়);
(জুরাআ ২০১৬-মডল্পম্বয ২০২২)
160. মডমেটার প্রাথমভক মযা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৫১ টি জেলায়

(জুরাআ ২০১৭-মডল্পম্বয ২০১৯)
161. মভৌমরক াযযতা প্রকে (৬৪ মেরা)
(মপব্রুয়াযী ২০১৪-জুন ২০১৯)
162. চতূথ ি প্রাথমভক মযা উন্নয়ন কভিসূমচ (মআমডম৪)
(জুরাআ, ২০১৮-জুন, ২০২৩)
163. প্রাথমভক ম িাল্পয় মযাথীল্পদয মপ্রাপাআর প্রণয়ন
(ল্পটাফয, ২০১৮-মল্পন্ফম্বয, ২০২১)
164. মযমচং অউটি ফ স্কুর মচরল্পেন (যস্ক) প্রকে (২য়
ংল্পামধত);
(োনুয়াযী ২০১৩-মডল্পম্বয ২০২০)
ভাধ্যমভক  উচ্চ মযা মফবাগ, মযা ভন্ত্রণারয় (ভাধ্যমভক  উচ্চ মযা মধদপ্তয)
165. মযায ভান উন্নয়ল্পনয রল্পযয মেরা দল্পয
কিরলোরগঞ্জ
ফমস্থত যকাযী মাে গ্রাজুল্পয়ট কল্পরে মূল্পয
উন্নয়ন প্রকে (১ভ ংল্পামধত)

৬৪ মেরা

(অগে ২০১০-মডল্পম্বয ২০১৯)
166. তথ্য প্রমৄমি ায়তায় মযা ভান উন্নয়ল্পনয
রল্পযয মনফ িামচত (মফযকাযী কল্পরে মূল্পয
উন্নয়ন) (১ভ ংল্পামধত);

কিরলোরগঞ্জ
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৬৪ মেরা

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

কিরলোরগঞ্জ

৬৪ মেরা

(জুরাআ ২০১২-মডল্পম্বয ২০১৯)
167. মল্পকোযী এডুল্পকন মটয আনল্পবেল্পভন্ট
মপ্রাগ্রাভ (মম) (২য় ংল্পামধত);
(োনুয়াযী ২০১৪-মডল্পম্বয ২০১৯)
168. ভাধ্যমভক মযা উবৃমত্ত প্রকে (২য় ম িায়)
(এআএম-২)
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
169. উচ্চ ভাধ্যমভক উবৃমত্ত প্রকে;
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
170. যকাময কল্পরে মূল্পয ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন 
মফজ্ঞান মযায সুল্পমাগ ম্প্রাযণ;
(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২২)
171. যকাময ভাধ্যমভক মফযারয় মূল্পয উন্নয়ন;
(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২১)
172. অআমটিয ভাধ্যল্পভ ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক
স্তল্পয মযায প্রচরন (২য় ম িায়);
(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০)
173. ৯ টি যকাময ভাধ্যমভক মফযারয় স্থান
(নল্পবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১)
174.
175.
176.
177.

178.
179.

ভাধ্যমভক  উচ্চ মযা মফবাগ (মযা প্রল্পকৌর মধদপ্তয ং):
মনফ িামচত মফযকাময ভাধ্যমভক মফযারয় মূল্পয
কিরলোরগঞ্জ
ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন (১ভ ংল্পামধত)
োনুয়াময ২০১১ ল্পত জুন ২০১৯
মনফ িামচত মফযকাময ভাধ্যমভক মফযারয় মূল্পয
কিরলোরগঞ্জ
উন্নয়ন
োনুয়াময, ২০১৮ ল্পত মডল্পম্বয,২০২০
মনফ িামচত মফযকাময ভাধ্যমভক মফযারয় মূল্পয
কিরলোরগঞ্জ
উর্ধ্িমূখী ম্প্রাযণ োনুয়াময, ২০১৮ ল্পত
মডল্পম্বয,২০২০
দয দপ্তয  মেরা কাম িারয় স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ
কিরলোরগঞ্জ
মযা প্রল্পকৌর মধদপ্তয মিারীকযণ (১ভ
ংল্পামধত) োনুয়াময ২০১৪ ল্পত জুন ২০২০
কামযগময  ভাদ্রাা মযা মফবাগ:
মস্কর এে মেমনং এনান্পল্পভন্ট প্রল্পেট (এটিআম)
কিরলোরগঞ্জ
(১ভ ংল্পামধত)
জুরাআ ২০১০ ল্পত মডল্পম্বয ২০১৯
১০০টি উল্পেরায় ১টি কল্পয মটকমনকযার স্কুর 
কিরলোরগঞ্জ
কল্পরে স্থান (১ভ ংল্পামধত)
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ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
৩১ টি মেরায়

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

োনুয়াময ২০১৪ ল্পত মডল্পম্বয ২০২১
180. মধক ংখ্যক মযাথী বমতিয সুল্পমাগ সৃমষ্টয
কিরলোরগঞ্জ
রল্পযয মফযভান মরল্পটকমনক আনমেটিউট
মূল্পয ফকাঠাল্পভা উন্নয়ন
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০২০
181. মস্কর-২১ এভায়ামযং মটিল্পেন পয
কিরলোরগঞ্জ
আনক্লুমব এে াল্পটআল্পনফর মগ্রাথ
োনুয়াময, ২০১৮ ল্পত জুন ২০২১
182. মদল্পয ৬৫৩টি ভাদ্রাায় ভামিমভমডয়া ক্লারুভ
কিরলোরগঞ্জ
স্থান রাআ, ২০১৭ ল্পত মডল্পম্বয ২০১৯
183. মনফ িামচত ভাদ্রাা মূল্পয উন্নয়ন জুরাআ ২০১৮
কিরলোরগঞ্জ
ল্পত জুন ২০২১
মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয় : (মৄফ উন্নয়ন মধদপ্তয)
184. দামযদ্র মফল্পভাচল্পনয রল্পযয ব্যাক প্রমৄমি মনবিয
কিরলোরগঞ্জ
ভমিত িদ ব্যফস্থানা (২য় ম িায়) (২য়
ংল্পামধত)
(োনুয়াময, ২০১৪- জুন, ২০১৯)
185. ৬৪ মেরায় তথ্য প্রমৄমি প্রমযণ প্রদাল্পনয েন্য
কিরলোরগঞ্জ
মৄফ উন্নয়ন মধদপ্তল্পযয যভতা বৃমদ্ধকযণ (১ভ
ংল্পামধত)
(জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২০)
186. Technology Empowerment Centre
কিরলোরগঞ্জ
on Wheels for Underprivileged
Rural Young People of Bangladesh
(TECUYB) (১ভ ংল্পামধত) (োনুয়াময, ২০১৫মডল্পম্বয, ২০২০)
মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয় : (োতীয় ক্রীিা মযলদ)
187. মকল্পাযগঞ্জ মেরায দয়দ নেরুর আরাভ
কিরলোরগঞ্জ
মেমডয়াল্পভয উন্নয়ন এফং দবযফ উল্পেরায় ীদ
অআমব যভান মেমডয়াভ মনভিাণ (ংল্পামধত)
(ল্পটাফয, ২০১৫- মডল্পম্বয, ২০১৮)
188. উল্পেরা ম িাল্পয় মভমন মেমডয়াভ মনভিাণ (১ভ
কিরলোরগঞ্জ
ম িায়) (১ভ ংল্পামধত) (১৩১টি)
(জুরআ, ২০১৬- জুন, ২০১৯)
ভৎস্য  প্রামণিদ ভন্ত্রণারয়
189. ভৎস্য  প্রামণিদ খাল্পত আ-মফা কাম িক্রভ
কিরলোরগঞ্জ
চালুকযণ
োনুঃ ১৯-জুন ২২
190. আউমনয়ন ম িাল্পয় ভৎস্য চাল প্রমৄমি মফা
ম্প্রাযণ (২য় ম িায়) (১ভ ংল্পামধত)
ভাচ ি ১৫- জুন ২০
191. প্রামণিদ  মডআযী উন্নয়ন
োনুঃ ১৯-মডল্পঃ ২৩

কিরলোরগঞ্জ
কিরলোরগঞ্জ
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ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

৬১টি (মতন াফ িব্য
মেরা
ব্যতীত)
মেরায
৬৬টি
উল্পেরায়
৬৪ মেরা

৬৪ মেরা

-

৫০ টি মেরায়

ভগ্র ফাংরাল্পদ

৬১টি মেরা
(াফ িতয ৩ মেরা
ব্যতীত)
৬১টি মেরা
(াফ িতয ৩ মেরা

ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

ভন্তব্য

192. অদৄমনক প্রমৄমিল্পত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ
োনুঃ ১৯-মডল্পঃ ২১

কিরলোরগঞ্জ

ব্যমতত)
ভগ্র ফাংরাল্পদ

193. মমঅয মযাগ মনমূ ির এফং ক্ষুযাল্পযাগ োনুঃ ১৯মডল্পঃ ২২

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

194. ন্যানার এমগ্রকারচায মটকল্পনারমে প্রল্পেট (২য়
কিরলোরগঞ্জ
ম িায়) (এনএটিম-২) (প্রামণিদ মধদপ্তয
ংগ)
০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১
195. কৃমত্রভ প্রেনন কাম িক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ স্থানান্তয
কিরলোরগঞ্জ
প্রমৄমি ফাস্তফায়ন (৩য় ম িায়)
০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০
196. ফাংরাল্পদ মবল্পটমযনাযী মযল্পলফাম সুদৃঢ়কযণ
কিরলোরগঞ্জ
এফং নতুন অমফবিাফল্পমাগ্য ংক্রাভক মযাগমূ
মনয়ন্ত্রল্পণয ভাধ্যল্পভ খায মনযাত্তা এফং
েনস্বাল্পস্থযয উন্নয়ন।
জুরাআ ১৬- জুন, ২০
197. েরায় ংস্কাল্পযয ভাধ্যল্পভ ভৎস্য উৎাদন বৃমদ্ধ
কিরলোরগঞ্জ
(ংল্পামধত) ল্পটাঃ ১৫- জুন, ২০
198. ন্যানার এমগ্রকারচায মটকল্পনারমে প্রল্পেট (২য়
কিরলোরগঞ্জ
ম িায়) (এনএটিম-২) (ভৎস্য মধদপ্তয ংগ)
ল্পটাফয ১৫- মল্পন্ফম্বয ২১
199. ায ঞ্চল্পর ভৎস্য ফতযণ মকন্দ্র স্থান
কিরলোরগঞ্জ
(ংল্পামধত)
এমপ্রর ১৪- ভাচ ি ১৯
200. ভমল উন্নয়ন (২য় ম িায়) ল্পটাফয, ২০১৮ ল্পত
কিরলোরগঞ্জ
মল্পন্ফম্বয, ২০২৩
মফাভমযক মফভান মযফন  ম িটন ভন্ত্রণারয়
201. ম িটন ফল ি উরল্পযয মদল্পয কমতয় ম িটন
কিরলোরগঞ্জ
অকল িণীয় এরাকায ম িটন সুমফধামদয উন্নয়ন
োনুঃ ১৭-জুন ২০

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ফাংরাল্পদ মযংখ্যান বুল্পযা
202. ন্যানার াউেল্পাড ডাটাল্পফআে (এনএআচমড)
কিরলোরগঞ্জ
প্রকে
(১-৭-২০১৩ ল্পত ৩০-০৬-২০১৯ ম িন্ত)
203. National Strategy for the
কিরলোরগঞ্জ
Development of Statistics
(NSDS)
Implementation
Support” ীল িক প্রকে।(ভাচ ি ২০১৮ ল্পত
মপব্রুয়াযী, ২০২২ ম িন্ত)
204. “াল্পবি এণ্ড েযামড মযল্পরটিংটু মেমডম মযল্পফমেং
কিরলোরগঞ্জ
প্রকে
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ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

৫৩ টি মেরায়
৫৩ টি মেরায়
০৩ টি মেরায়
৪৯ টি মেরায়

২৩ টি মেরায়

ভগ্র ফাংরাল্পদ
ভগ্র ফাংরাল্পদ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

ক্রমভক
নং
205.

206.

207.

208.
209.

210.

211.

প্রকল্পেয নাভ
(মভয়াদকার)

প্রকে এরাকা (ভগ্র ফাংরাল্পদ থফা
সুমনমদ িষ্ট মেরা/উল্পেরায নাভ)

(জুরাআ, ২০১৭ ল্পত জুন,২০২০ ম িন্ত।)
“Improvement
of
GDP
Compilation and Rebasing of
Indices Project” প্রকে। (ভাচ ি, ২০১৮
ল্পত জুন,২০২১ ম িন্ত)
Modernization
of
National
Accounts Statistics প্রকে
(এমপ্রর ২০১৭ মথল্পক জুন ২০২০ ম িন্ত)
মষ্টনল্পদমনং েযাটিটিকযার কযাামটি ফ
মফমফএ পয কাল্পরকটিং ডাটা ন পুল্পরন এে
মডবরল্পভন্ট (Stat4 Dev) প্রকে
(১-১-২০১৭ মথল্পক ৩১-১২-২০২০ ম িন্ত)
কৃমল (স্য, ভৎস্য  প্রামণিদ) শুভাময-২০১৭
প্রকে
(১-৫-২০১৭ মথল্পক ৩১-১২-২০২০ ম িন্ত)
“ োতীয় েন্  মূতুয মনফন্ধনকযণ তল্পথ্যয াল্পথ
মভৌমরক েনতামিক মযংখ্যান (বাটার
েযাটিমেক) উৎাদন এয ংল্পমাগ সৃমষ্টকযণ
ীল িক প্রকে
(োনুয়াময, ২০১৯ ল্পত মডল্পম্বয, ২০২০)
Institutional
Cooperation
(between Statistics Sweden
and Bangladesh Bureau of
Statistics) Project ীল িক কামযগময
ায়তা প্রকে (োনু ২০১৯ ল্পত জুন ২০২১)
ফামনেয ভন্ত্রণণারয়
Export Compoertitiveness
for Jobs প্রকে
জুরাআ ২০১৭ ল্পত জুন ২০২৩
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ভন্তব্য

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

ভগ্র ফাংরাল্পদ

কিরলোরগঞ্জ

৪৩ টি মেরায়

