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

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

ল্লী উন্নন  ভফা লফবাগ
1. উন্নত জারতয গাবী াররনয ভাধ্যরভ
যাজফাড়ী
সুলফধাফলিত ভলরারদয জীফনমাত্রায ভান উন্নন
প্রকল্প
১ জুরাআ, ২০১৬ রত ৩০জ জুন, ২০২১)
2. ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউরেন াতা (২
যাজফাড়ী
থা)
ম প্রকল্প
জভাদ: জানুালয,২০১৬ রত লিরম্বয,২০১৯
3. “বৃত্তয পলযদপুরযয চযাির এফং ার্শ্থফতী এরাকা
যাজফাড়ী
গফালদশুয জাত উন্নন  দুরেয ফহুমুখী ব্যফায
লনলিতকযণ কাযখানা স্থান প্রকল্প”
(জানুালয/২০১৮ রত লিরম্বয/২০২১)
4. ংীদালযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩
যাজফাড়ী
(লঅযলিল-৩)
০১ জুরাআ, ২০১৫আং জথরক ৩০ জুন, ২০২০আং
ম থন্ত
5. দালযদ্রয লফরভাচরনয ররযয পুলষ্ট মৃে উচ্চ মূরেয
যাজফাড়ী
-প্রধান স্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ
কভথসুলচ
জভাদ: জানুালয, ২০১৯ রত লিরম্বয,২০২৩
6. ালন াশ্রী অদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রাযণ  লফস্তায
যাজফাড়ী
এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃলে
(লফরল ংরালধত)’’ ীল থক প্রারালগক গরফলণা
প্রকল্প।
জভাদঃ ০১এলপ্রর, ২০১৫ রত ৩০ লিরম্বয, ২০১৯
ম থন্ত।
7. অভায ফালড় অভায খাভায-৩ ংরালধত
যাজফাড়ী
জভাদ: জুরাআ,২০০৯ রত জুন,২০২০
8. ালফ থক গ্রাভ উন্নন কমৃসূলচ (ললবলিল) -৩
যাজফাড়ী
ম থা।
জভাদ: জানুালয,২০১৮-লিরম্বয,২০২১
লযরফ ,ফন  জরফায়ু লযফতথন ভন্ত্রণার
9. Sustainable Forest and
যাজফাড়ী
Livelihood
(জুরাআ ২০১৮ আরত জুন ২০২৩)
10. জরংরদলনং ন্যানার পরযস্ট আনরবন্টলয এে
যাজফাড়ী
জরেরাআে োে ভলনেলযং লরস্টভ আন ারাে থ
ফ জযি+আন ফাংরারদ (জুরাআ ২০১৫ আরত
জুন ২০১৯)
জনৌ লযফন ভন্ত্রণার:
11. লিরেআরি স্টালি ন ৪৮ লযবায পয লফলডং
যাজফাড়ী
1

ভন্তব্য

২৫ টি জজরা
ভগ্র ফাংরারদ
১২ টি জজরা

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

ভন্তব্য

িাোরফজ এে কনজাযরবন প লযবায ফ্রভ
লুন,আলরগার কুরন এে অদায এলফউ
প লযবায (১ভ ম থা )
জুরাআ ২০১৭- জুন ২০২১
জনলনযাত্তা লফবাগ,স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার
12. ফাংরারদরয লফলবন্ন স্থারন পুলর লফবারগয ৫০টি
াআর পুলর অউে জাস্ট লনভথাণ
(২
ংরালধত)
(জানুাযী-২০১০ রত জুন ২০১৯)
13. ফাংরারদ পুলররয যভতা বৃলেয জন্য
মানফান  মন্ত্রালত ক্র

যাজফাড়ী

নরবম্বয ২০১৮ রত লিরম্বয ২০২০
সুযযা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
14. জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরজরা / স্থারন ১৫৬টি
পাায ালবথ  লবর লিরপন্প জস্টন স্থান
(১ভ ংরালধত)
জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯
15. ভলরা কাযাযযীরদয জন্য ফান লনভথাণ
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০১৯
16. কাযা লনযাত্তা অদলনকান , (ঢাকা  চট্টগ্রাভ
লফবাগ) (১ভ ংরালধত)
(জানুাযী ২০১৬ রত লিরম্বয ২০১৯)
17. ১৭ টি অিলরক ারাে থ লপ লনভথাণ (১ভ
ংরালধত)।
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২০
ংস্কৃলত লফলক ভন্ত্রণার
18. ‘নরাআরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা 
উন্নন’ প্রকল্প

যাজফাড়ী

ভগ্র
ফাংরারদ

যাজফাড়ী

৫৯ টি
জজরা

যাজফাড়ী

৪৯ টি
জজরা
২৮ টি
জজরা

যাজফাড়ী
যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

(লিরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯)
ভলরা  লশু লফলক ভন্ত্রণার
19. "তথ্য অা: লিলজোর ফাংরারদ গড়ায ররযয
তথ্য জমাগারমাগ প্রমৄলিয ভাধ্যরভ ভলরারদয
যভতান প্রকল্প (২ ম থা)”
এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভাচ থ, ২০২২
20. “জজরালবলত্তক ভলরা কলিউোয প্রলযণ প্রকল্প
(৬৪ জজরা)’’
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৯
21. নগয লবলত্তক প্রালন্তক ভলরা উন্নন (২ ম থা)
জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২০
22.
।
জানুাযী ২০১৭ রত ২০২০

২২ টি জজরা

১৭ টি
জজরা

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী
াভগ্র ফাংরারদ
যাজফাড়ী
াভগ্র ফাংরারদ
যাজফাড়ী

াভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী
াভগ্র ফাংরারদ
2

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

23. “লকরায-লকরাযী ক্লাফ স্থান” জানুালয ১৮
যাজফাড়ী
রত লিরম্বয ২০২০
তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄলি লফবাগঃ
24. “কালরাককয াআ-জেক াকথ (এফংন্যান্যাআযাজফাড়ী
জেক াকথ)- এযউন্নন (৩ ংরালধত)”।
25. “রালন থং এে অলন থং জিরবররভন্ট প্রকল্প (২
যাজফাড়ী
ংরালধত)”
জানুাযী ২০১৪ - লিরম্বয ২০১৯
26. জাতী তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄু্লি ফকাঠারভা
যাজফাড়ী
উন্নন, আনরপা-যকায ৩ ( ১ভ ংরালধত)
(জুরাআ ২০১৬ জুন ২০১৯)
27. “াযারদরয লযা প্রলতষ্ঠারন কলিউোয 
যাজফাড়ী
বালা প্রলযণ োফ স্থান (৩ ংরালধত)”
প্রধানভন্ত্রীয কাম থার
28.
উরযািা সৃলষ্ট  দযতা উন্নন
যাজফাড়ী
জানুাযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০
29.
অশ্রন-২
যাজফাড়ী
জুরাআ, ২০১০ রত জুন, ২০১৯
িাক  জেলররমাগারমাগ লফবাগ
30. ৩লজ প্রমৄলি চালুকযণ  ২.৫লজ জনোকথ
যাজফাড়ী
ম্প্রাযণ (জপজ-২)
এলপ্রর, ২০১৭ রত লিরম্বয, ২0০১৯
31. এস্টাফলররভন্ট ফ জারায জফআজি জফজ জস্টন
যাজফাড়ী
আন াি থ টু যীচ এলযা পয জরংরদলনং জেলরেক
জনোকথ কবারযজ
রটাফয, ২০১৮ রত রটাফয, ২০২০
32. লিলজোর ংরমারগয জন্য জেলরকলভউলনরকন
যাজফাড়ী
জনোকথ অদৄলনকীকযণ
জুরাআ, ২০১৭ রত জুন, ২০২০
33. জদরয কর কররজ/লফর্শ্লফযার  জেলনং
যাজফাড়ী
আনলস্টটিউরে লন্ফকযার পাআফায জনোকথ
স্থান
জুরাআ, ২০১৮ রত লিরম্বয, ২০১৯
34. লিলজোর ফাংরারদরয জন্য ব্রিব্যাে াযরর
যাজফাড়ী
জনোকথ স্থান প্রকল্প
জভ, ২০১৪ রত লিরম্বয, ২০১৯
35. জযাজীণ থ িাকঘয মূরয লনভথাণ/পুনঃলনভথাণ (২
যাজফাড়ী
ম থা)
জানুাযী, ২০১৭ রত লিরম্বয, ২০১৯
36. িাক লধদপ্তরযয জবৌত ফকাঠারভা উন্নন 
যাজফাড়ী
ম্প্রাযণ
জুরাআ, ২০১৮ রত জুন, ২০২১
লফদুযৎ, জ্বারালন  খলনজ িদ ভন্ত্রণার
37. লিভািরী লগ্রি জনোকথ উন্নন,
যাজফাড়ী
(০১/০১/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯)
3

ভন্তব্য
াভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
৩২ টি জজরা

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

38. াায গ্রীি জনোকথ জরনরথলনং প্ররজট
অোয ললজললফ (লজ টু লজ), (০১/১০/২০১৬
আরত ৩০/০৬/২০২১),
39. লিভািরী লগ্রি জনোকথ উন্নন,
(০১/০১/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯)
40. গ্রীি লবলত্তক লফদুযৎ যফযার দযতা উন্নন
প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ আরত ৩০/০৬/২০২১),
জকএপিলিউ,
41. পূফ থািরী গ্রীি জনোরকথয লযফধ থন 
যভতাফধ থন
০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১
42. দলযণ লিভািরীম োন্পলভন গ্রীি ম্প্রাযণ
প্রকল্প
০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩
43. জরনরদলনং াায লিলরলফউন লরস্টভ
প্ররজট,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০২০),
44. রস্ট জজান এরাকা লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থায
ম্প্রাযণ  অরগ্ররিন প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯),
45. রস্ট জজান এরাকা লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থায
ম্প্রাযণ  লযফধ থন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭
আরত ৩০/০৬/২০২১),
46. রস্ট জজান াায লিলরলফউন জকািালন
লরঃ (রজাালিরকা) এরাকায জন্য স্মাে থ লপ্রজরভন্ট লভোলযং প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৭ আরত ৩১/১২/২০১৮),
47. ল্লী লফদুযতান ম্প্রাযণ ঢাকা লফবাগী
কাম থক্রভ-II,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০১৯),
48. ** ল্লী লফদুযৎ লফতযণ লরস্টরভয অরগ্ররিন
(ঢাকা, চট্টগ্রাভ  লররে লিলবন) ীল থক প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০১৮), লফর্শ্
ব্যাংক,
49. লফতযণ ব্যফস্থায যভতাফধ থন, পুনফ থান
লনলফড়কযণ (ঢাকা, ভভনলং, চট্টগ্রাভ 
লররে লফবাগ),
(০১/০৭/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯), এলিলফ,
50. “তবাগ ল্লী লফদুযতারনয জন্য লফতযণ
জনোকথ ম্প্রাযণ (ঢাকা, ভভনলং,
চট্টগ্রাভ  লররে লফবাগ) প্রকল্প,
(০১/০১/২০১৭ আরত ৩১/১২/২০১৯),
মুু্লিমৄে লফলক ভন্ত্রণার
51. কর জজরা মুলিরমাো কভরেক্স বফন লনভথাণ
প্রকল্প

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

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

১৩ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

২০ টি জজরা

যাজফাড়ী

ঢাকা লফবাগ

যাজফাড়ী

(ঢাকা, চট্টগ্রাভ 
লররে কর জজরা

যাজফাড়ী

ঢাকা ,ভভনলং
লফবরগয কর
জজরা

যাজফাড়ী

৩৬ টি ল্রী লফদুৎ
লভলত

যাজফাড়ী
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৬৪টি জজরা

ক্রলভক
নং

52.

53.

54.

55.

56.

57.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

Construction of all Districts
Muktijoddha Complex
Project
(01.07.2010-30.06.2020)
উরজরা মুলিরমাো কভরেক্স বফন লনভথাণ প্রকল্প
Construction of Upazila
Muktijoddha Complex
Project
(01.07.2012-30.06.2020)
মুলিমৄরেয স্মৃলত স্থানামূ ংযযণ 
পুনলনভথাণ
Preservation and
Reconstruction of
Muktijuddho Memorial
Project
(01.07.2017-30.06.2020)
মুলিমৄরেয ঐলতালক স্থানমূ ংযযণ 
স্মৃলত জাদুঘয লনভথাণ
Construction & Preservation
of Historical Sites and
Memorial Museum
(01.07.2017-30.06.2020)
মুলিমৄেকারর লদ লভত্রফালনীয দস্যরদয
স্মযরণ স্মৃলতস্তম্ভ লনভথাণ
Construction of Monument
for the Martyrs of
Mitrabahini During
Liberation War of
Bangladesh
(01.07.2017-30.06.2020)
১৯৭১ এ ভান মুলিমৄেকারর াকানাদায
ফালনী কতৃথক গণতযায জন্য ব্যফহৃত
ফধ্যভূলভমূ ংযযণ  স্মৃলতস্তম্ভ লনভথাণ (২
ম থা)
Construction & Preservation
of Monuments at Slaughter
Places Created by Hanadar
Forces During Liberation
War of 1971
(01.07.2018-30.06.2021)
লদ মুলিরমাো  ন্যান্য মুলিরমাোরদয
ভালধস্থর ংযযণ  উন্নন (১ভ ম থা)
Preservation & Development
of Burial Places of the
Freedom Fighters
(01.07.2018-30.06.2021)
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ভন্তব্য

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

দুরম থাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার
58. Strengthening of the Ministry of
Diseaster Management & Relief
(MODMR) Program Administration
(1st Revised),
জুরাআ ২০১৩ রত জুন, ২০১৯,
59. জজরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুরম থাগ ব্যফস্ানা তথ্য
জকন্দ্র লনভথাণ,
০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০,
60. গ্রাভীণ যাস্তা ১৫ লভোয দদঘ থয ম থন্ত
জতু/কারবাে থ লনভথাণ
(জানুালয ২০১৯ রত জুন ২০২২)
61. গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ জেকআ কযরণয ররযয
জলযং জফান ফে(এআচলফলফ) কযণ (২ ম থা)
(জানুালয ২০১৯ রত জুন ২০২২)
62. ফন্যাপ্রফণ  নদী বাঙ্গন এরাকা অশ্ররকন্দ্র
লনভথাণ (৩ ম থা), ০১/০১/২০১৮৩০/০৬/২০২২,
অআন  লফচায লফবাগ
63. ফাংরারদরয ৬৪টি জজরা দরয চীপ জুলিলার
ম্যালজররে অদারত বফন লনভথাণ (জপজ-১ )
(ংরালধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০)
64. জদরয লফলবন্ন জজরা জজরা জযলজলর  াফজযলজলর লপ বফন লনভথাণ (২
ম থা)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯)

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪টি জজরা

যাজফাড়ী

৪২ টি জজরা

যাজফাড়ী
যাজফাড়ী

জনপ্রান ভন্ত্রণায
65. ফাংরারদরয ৩৭টি জজরা ালকথে াু্উরয
উধ্বমুখী ম্প্রাযণ প্রকল্প
(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০)
ধভথ ভন্ত্রণার
66. ভলজদ লবলত্তক লশু  গণলযা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ
ম থা) (১ভ ংরালধত)
(জানুাযী ২০১৫ - লিরম্বয ২০১৯)
67. ভলিয লবলত্তক লশু  গণলযা কাম থক্রভ (৫ভ
ম থা)।
(জুরাআ ২০১৭ রত লিরম্বয ২০২০)
68. ভলজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  লিারীকযণ২ ম থা প্রকল্প।(জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০)
69. ধভী ম্প্রীলত  িলকথত রচতনা বৃলেকযণ
প্রকল্প
(জুরাআ ১৮ রত জুন ২০২০)
70. আরাভীক পাউরেরনয জাতী ম থার  জজরা
রাআরব্রযীরত পুস্তক ংরমাজন  াঠক জফা
কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প।
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ভন্তব্য

ফাংরারদরয ৬৪টি
জজরা

যাজফাড়ী

াফ থতয িররয
লতনটি জজরা
ব্যতীত জদরয
কর জজরা।

যাজফাড়ী

৩৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

(জুরাআ ২০১৬ - জুন ২০১৯)
প্রলতটি জজরা  উরজরা একটি করয জভাে
৫৬০টি ভরির ভলজদ লনভথাণ (১ভ ংরালধত)
প্রকল্প। (এলপ্রর ২০১৭ রত লিরম্বয ২০২০)
ড়ক পররবন ও মাড়ক রবভাগ, ড়ক পররবন ও সতু মন্ত্রণায়
72. জপযী  ন্টুন লনভথাণ/ পুনফ থান (২ ম থা)
(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
73. ওয়য়স্টান ন বাাংায়দয়ল রিজ ইমপ্রুপয়মন্ট প্ররজট
(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)
74. গুরুত্বপূণ থ অিলরক ভাড়ক মথামথ ভান
প্রস্থতা উন্নীতকযণ (জগাারগঞ্জ জজান)
(০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯)
75. সজা মাড়ক যথাযথ মান ও প্রলস্থতার
উন্নীরতকরণ (সগাপাগঞ্জ সজান)
(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
সরপথ মন্ত্রণায়
76. ফাংরারদ জযররয ৫৭৫ লক.লভ. জরকোযী
রাআরন টিকযার পাআফায লবলত্তক
জেলররমাগারমাগ ব্যফস্থা স্থান এফং চালুকযণ।
(০১/০৭/২০১৮ – ৩০/০৬/২০২০)
বাাংায়দল রনব নাচন করমলন রচবায়
77. লনফ থাচন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄলি প্ররারগয ররযয
আররকেলনক জবাটিং জভলন (আলবএভ)
(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)
মরন্ত্রপররদ রবভাগ
78. জাস্যার ললকউলযটি লরল ারাে থ জপ্রাগ্রাভ
(এএলএ)
(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০)
তথ্য ভন্ত্রণার
79. গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয উন্নরন প্রচায কাম থক্রভ
লিারীকযণ
71.

80. লশু  নাযী উন্নরন রচতনতামূরক জমাগারমাগ
কাম থক্রভ (৫ভ ম থা)
থ থ ভন্ত্রণার
81. Skills for Employment
Investment Program (SEIP)
জুরাআ ২০১৪ রত লিরম্বয ২০২০
প্রফাী কোণ  দফরদলক কভথংস্থান ভন্ত্রণার
82. আনলস্টটিউে ফ জভলযন জেকরনারলজ এফং
কালযগলয প্রলযণ জকন্দ্রমূরয প্রলযনাথীরদয
বৃলত্ত প্রদান কাম থত্রভ ৭ভ ম থা
স্থানী যকায লফবাগ
83. অযফান াফলরক এে এনবাযনরভন্টার জরথ
জটয জিরবররভন্ট প্ররজট (২ ংরালধত),

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী
যাজফাড়ী

০৬ টি জজরা

যাজফাড়ী

১৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী
7

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

জানুাযী ২০১০ রত জুন, ২০২০,
84. তৃতী জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাে থ প্ররজট-৩
জানুালয, ২০১৭ জথরক লিরম্বয, ২০২১
85. উরজরা লযচারন  উন্নন,
লিরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২১
86. অআনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক অআন 
নীলত লচলহত পূফ থক ংষ্কায
জভ ২০১৯ জথরক এলপ্রর ২০২১
87. জরংরদলনং ারথারভন্ট’ কযাালটি আন
পুররন এে জিরবররভন্ট আসুযজ
(এললললি) প্রকল্প,
ভাচ থ, ২০১৭ জথরক লিরম্বয, ২০২০

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

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

মগ্র বাাংায়দল

যাজফাড়ী

মগ্র বাাংায়দল

যাজফাড়ী

মগ্র বাাংায়দল

যাজফাড়ী

মগ্র বাাংায়দল

88. বৃত্তয পলযদপুয গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প
(২ ম থা) (৩ ংরালধত)
জুরাআ/২০১০ রত লিরম্বয/২০১৯

যাজফাড়ী

89. ভাদাযীপুয, লযতপুয  যাজফালড় জজরা গ্রাভীণ
ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২২
90. ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু লনভথারণয ভীযা (১ভ
ংরালধত)
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২১
91. উরজরা কভরেক্স ম্প্রাযণ( ২ ম থা)।
রটাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২
92. ফন্যা  দূরম থারগ যলতগ্রস্ত ল্লী ড়ক ফকাঠারভা
পুনফ থান প্রকল্প।
(জানু২০১৮ জথরক জুন ২০২০)
93.

যাজফাড়ী

০৩ টি সজায়

যাজফাড়ী

৪৯ টি সজায়

যাজফাড়ী

৬১ টি সজায়

যাজফাড়ী

৬৩ টি সজায়

যাজফাড়ী

৬১ টি জজরা

94. উরজরা কভরেক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প
। (২
ংরালধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০)
95. উরজরা  আউলনন ড়রক দীঘ থ জতু লনভথাণ
প্রকল্প (৩ ংরালধত)
জপব্রুাযী/২০১০ রত জুন/২০২০
96. গ্রাভীণ ড়রক জতু উন্নন াতা কভথসূলচ
(নরবম্বয ১৮ জথরক অগষ্ট ২৩)
97.

যাজফাড়ী

৬১ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬১ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬১ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ টি জজরা

98.

যাজফাড়ী

২৩
99. ফাংরারদ এলগ্রকারচায আনফ্রাষ্ট্রাকচায
জিরবররভন্ট প্ররজট।

যাজফাড়ী
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২০ টি জজরা

ক্রলভক
নং

100.
101.
102.
103.
104.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

(১ভ ংরালধত ) (জুরাআ/২০১৩ রত
জুন/২০২০)
ক্ষুদ্রাকায ালন িদ উন্নন প্রকল্প(২ ম থা)।
রটাফয/২০১৭ রত লিরম্বয/২০২৩
জদব্যাী গ্রাভীন ফাজায ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০
গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন ফকাঠারভা উন্নণ প্রকল্প (২
ম থা)
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০
গ্রালধকায লবলত্তরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী ফকাঠারভা
উন্নন প্রকল্প-২। (১ভ ংরালধত) (জুরাআ/২০১৫
রত জুন/২০২০)
াযারদর পুকুয খার উন্নন প্রকল্প
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২৩

105.
জনস্বাস্থয প্ররকৌর লধদপ্তয
106. ৩৭ জজরা রয ালন যফযা প্রকল্প
(২ংরালধত)
লিরম্বয ২০১০ রত জুন ২০১৯
107. থানা দয  জগ্রাথ জন্টারয ফলস্থত জৌযবা
মূর াআ রাআরনয ভাধ্যরভ ালন যফযা 
এনবাযনরভন্টার স্যালনরেন
(২ফ থ)
(২ংরালধত) প্রকল্প।
জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯
108. গ্রাউে াোয আনরফলস্টরগন এে জিরবররভন্ট
ফিীগ্রাউে াোয জা থ আন অযফান এে
রুযার এলযা আন ফাংরারদ।
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৯
109. ালন ংযযণ  লনযাদ ালন যফযারয
ররযয জজরা লযলরদয পুকুয /লদলঘ/ জরা
মূ পুনঃখনন/ ংস্কায
জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০
110. ালন যফযার অর থলনক ঝলুঁ ক লনযন
জানুালয ২০১৮ রত লিরম্বয ২০২১
111. প্রস্তালফত ফাংরারদ জৌয ালনযফযা এফং
স্যালনরেন প্রকল্প প্রণন
জানুালয ২০১৮ রত জুন ২০১৯
112. ল্লী িরর ালন যফযা প্রকল্প
(১ভ
ংরালধত)
জানুাযী২০১৬ রত লিরম্বয ২০১৯
113. জাতী স্যালনরেন প্রকল্প (৩ ম থা)।
জানুালয ২০১৬ রত জুন ২০১৯
114. স্টালি ন লরি এে লপউকযারস্লাজম্যারনজরভন্ট
লরস্টভ এে লিজাআন আন জযরর এে াোয

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

২৯ টি জজরা০৫

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী
যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী
যাজফাড়ী
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যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

রআন ফাংরারদ প্রকল্প
স্টযালি প্রকল্প
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০১৯
115. ালন যফযা ংক্রান্ত াভলগ্রক ব্যফস্থানা
দযতা উন্নন প্রকল্প
(১ভংরালধত)
কালযগযী তা প্রকল্প
নরবম্বয ২০১৪ রত জুন ২০২০
ফাংরারদ ালন উন্নন জফািঃথ
116. Bangladesh Weather and
Climate Services Regional
Project
(BWCSRP)
Component-B
:
Strengthening Hydrological
Information Services and
Early
Warning
Systems
(SHISEWS) (১ভ ংরালধত ) (জুরাআ,
২০১৬ রত জুন, ২০২১)
117. South-West Area Integrated
Water Resources Planning &
Management Project (Phase2) (জুরাআ, ২০১৫ রত জুন, ২০২২)
118. ৬৪ জজরায বযন্তযস্থ জছােনদী , খার  জরা
পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থা ) (নরবম্বয, ২০১৮
রত লিরম্বয, ২০২০)
ফাংরারদ ায  জরাভূলভ উন্নমন লধদপ্তয (DBHWD)
119. স্টযালি ফ আনটিরযকন লফটুআন ায এে
লযবায আরকালরস্টভ আনক্লুলিং ফ আনরবনরোলয
এে াোযোে
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২০
নদী গরফলণা আনলস্টটিউে (RRI)
120. ব্যারম্বা ব্যালেং এয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয লফলবন্ন
এরাকায নদীয তীয বাঙ্গন জযাধ, ভূলভ পুনঃরুোয
 নাব্যতা বৃলে াআরে প্রকল্প।
রটাফয ২০১৭ রত জুন ২০২১
কৃলল ভন্ত্রণার
121. ক্ষুদ্র জচ উন্নরন জলয  লযফীযণ
লিলজোআরজনকযণ (৪থ থ ম থা)
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)
122. কৃলল অফাা তথ্য েলত উন্নতকযণ
(করিারনন্ট-ল)
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত
123. কৃলক ম থার জেকআ ফীজ উৎাদন , ংযযণ
10

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদরয
জন্য ভীযাধভী
প্রকল্প

যাজফাড়ী

০৫ টি জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদণ

যাজফাড়ী

০৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

 লফতযণ (িার, জতর  ভরা) ব্যফস্থানা-৩
ম থা
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত
124. িার  জতরফীজ উৎাদরনয ভাধ্যরভ জেকআ
পুলষ্ট লনযাত্তা জজাযদাযকযণ (১ভ ংরালধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
125. লফএলিলয লপ বফন এফং ফকাঠারভা মূ
ংস্কায, অদৄলনকীকযণ  লনভথাণ প্রকল্প
(জুরাআ, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩)
126. ন্যানার এলগ্রকারচায জেকরনারলজ জপ্রাগ্রাভ-২
ম থা (এনএটিল-২)
১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত
127. খাভায ম থার উন্নত ালন ব্যফস্থানা জকৌররয
ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলে
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত
128. ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট উন্নন
(১ভ ংরালধত)
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত
129. লযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ লনযাদ পর
উৎাদন জুরাআ-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত
130. কিার পর উন্নন প্রকল্প
০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত
131. ম্প্রালযত তুরা চাল (জপজ-১)
জুরাআ-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত
132. ফাংরারদর জতরফীজ  িার পররয গরফলণা 
উন্নন প্রকল্প
এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত
133. ফাংরারদর ভরা জাতী পররয গরফলণা
জজাযদাযকযণ
রটাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত
ভূলভ ভন্ত্রণার
134. গুচ্ছগ্রাভ ২ ম থা (১ভ ংরালধত)
(রটাফয ১৫ রত জুন ২০)
135. উরজরা  আউলনন ভূলভ লপ লনভথাণ (৬ষ্ঠ
ফ থ) প্রকল্প (১ভ ংরালধত)
(জুরাআ ১৪ রত জুন ২০)
136. লিলজোর েলতরত ভূলভ জলয, জযকি থ প্রণন 
ংযযণ প্রকল্প (১ভ ম থা)
(জুরাআ ১২ রত লিরম্বয ১৯)
137. ভগ্র জদর য  আউলনন ভূলভ লপ লনভথাণ
প্রকল্প
প্রাক্কলরত ব্য:
(জুরাআ ১৬ রত জুন ১৯)
ভাধ্যলভক  উচ্চ লযা লফবাগ, লযা ভন্ত্রণার
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প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

৪৮ টি জজরা

যাজফাড়ী

৪৮ টি জজরা

যাজফাড়ী

৫৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

৪৬ টি জজরা

যাজফাড়ী

৪৫ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬১ টি জজরা

যাজফাড়ী

৫৯ টি জজরা

যাজফাড়ী

৪৬ টি জজরা

যাজফাড়ী

৪৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ টি জজরা

যাজফাড়ী

কর জজরা

যাজফাড়ী

৫৯ টি জজরা

যাজফাড়ী

৫৭ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ টি জজরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

ভন্তব্য

138. “াায এডুরকন জকাালরটি এনযান্পরভন্ট
প্ররজট” (৩ ংরালধত)
(জানুালয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯)
139. “কররজ এডুরকন জিরবররভন্ট প্ররজট”
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১)

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

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

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৩৬ টি জেলায়

149. লযলচং অউটি ফ স্কুর লচররেন (যস্ক) প্রকল্প (২
যাজফাড়ী
ংরালধত);
(জানুাযী ২০১৩-লিরম্বয ২০২০)
ভাধ্যলভক  উচ্চ লযা লফবাগ, লযা ভন্ত্রণার (ভাধ্যলভক  উচ্চ লযা লধদপ্তয)
150. লযায ভান উন্নরনয ররযয জজরা দরয
যাজফাড়ী
ফলস্থত যকাযী জাস্ট গ্রাজুরে কররজ মূরয

৫১ টি জেলায়

প্রাথলভক  গণলযা ভন্ত্রণার:
141. প্রাথলভক লযায জন্য উ-বৃলত্ত প্রদান (৩
ম থা) (১ভ ংরালধত);
(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৯)
142. চালদা লবলত্তক যকালয প্রাথলভক লফযার
উন্নন (১ভ ম থা) ;
(জুরাআ ২০১৬-লিরম্বয ২০২২)
143. চালদা লবলত্তক নুতন জাতীকযণকৃত যকালয
প্রাথলভক লফযার উন্নন (১ভ ম থা);
(জুরাআ ২০১৬-লিরম্বয ২০২২)
144. লিলজোর প্রাথলভক লযা
(জুরাআ ২০১৭-লিরম্বয ২০১৯)
145. জভৌলরক াযযতা প্রকল্প (৬৪ জজরা)
(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯)
146. চতূথ থ প্রাথলভক লযা উন্নন কভথসূলচ (লআলিল৪)
(জুরাআ, ২০১৮-জুন, ২০২৩)
147. প্রাথলভক ম থার লযাথীরদয জপ্রাপাআর প্রণন
(রটাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১)
148. দালযদ্র ীলড়ত এরাকা স্কুরলপলিং কভথসূচী (৩
ংরালধত);
(জুরাআ ২০১০-লিরম্বয ২০২০)
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৬৪ জজরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

উন্নন প্রকল্প (১ভ ংরালধত)
(অগস্ট ২০১০-লিরম্বয ২০১৯)
151. তথ্য প্রমৄলি াতা লযা ভান উন্নরনয
ররযয লনফ থালচত (জফযকাযী কররজ মূরয
উন্নন) (১ভ ংরালধত);
(জুরাআ ২০১২-লিরম্বয ২০১৯)
152. জরকোযী এডুরকন জটয আনরবস্টরভন্ট
জপ্রাগ্রাভ (জল) (২ ংরালধত);
(জানুাযী ২০১৪-লিরম্বয ২০১৯)
153. ভাধ্যলভক লযা উবৃলত্ত প্রকল্প (২ ম থা)
(এআএল-২)
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
154. উচ্চ ভাধ্যলভক উবৃলত্ত প্রকল্প;
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
155. যকালয কররজ মূরয ফকাঠারভা উন্নন 
লফজ্ঞান লযায সুরমাগ ম্প্রাযণ;
(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২২)
156. যকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয উন্নন;
(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২১)
157. অআলটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যলভক  উচ্চ ভাধ্যলভক
স্তরয লযায প্রচরন (২ ম থা);
(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০)
158. ৯ টি যকালয ভাধ্যলভক লফযার স্থান
(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১)
ভাধ্যলভক  উচ্চ লযা লফবাগ (লযা প্ররকৌর লধদপ্তয ং):
159. লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয
ফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরালধত)
জানুালয ২০১১ রত জুন ২০১৯
160. লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয
উন্নন
জানুালয, ২০১৮ রত লিরম্বয,২০২০
161. লনফ থালচত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয
উধ্বথমূখী ম্প্রাযণ জানুালয, ২০১৮ রত
লিরম্বয,২০২০
162. জগাারগঞ্জ, ভাদাযীপুয  যাজফাড়ী জজরায ৩টি
জফযকালয করররজয ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ, ২০১৮ রত লিরম্বয, ২০২০
কালযগলয  ভাদ্রাা লযা লফবাগ:
163. লস্কর এে জেলনং এনান্পরভন্ট প্ররজট (এটিআল)
13

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

(১ভ ংরালধত)
জুরাআ ২০১০ রত লিরম্বয ২০১৯
164. ১০০টি উরজরা ১টি করয জেকলনকযার স্কুর 
কররজ স্থান (১ভ ংরালধত)
জানুালয ২০১৪ রত লিরম্বয ২০২১
165. লধক ংখ্যক লযাথী বলতথয সুরমাগ সৃলষ্টয
ররযয লফযভান লররেকলনক আনলস্টটিউে
মূরয ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০
166. লস্কর-২১ এভাালযং লটিরজন পয
আনক্লুলব এে ারেআরনফর জগ্রাথ
জানুালয, ২০১৮ রত জুন ২০২১
167. জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাা ভালিলভলিা ক্লারুভ
স্থান রাআ, ২০১৭ রত লিরম্বয ২০১৯
168. লনফ থালচত ভাদ্রাা মূরয উন্নন জুরাআ ২০১৮
রত জুন ২০২১
169. ২৩টি জজরা লররেকলনক আনলস্টটিউে স্থান
রটাফয ২০১৮ রত জুন ২০২১
মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার : (মৄফ উন্নন লধদপ্তয)
170. দালযদ্র লফরভাচরনয ররযয ব্যাক প্রমৄলি লনবথয
ভলিত িদ ব্যফস্থানা (২ ম থা) (২
ংরালধত)
(জানুালয, ২০১৪- জুন, ২০১৯)
171. ৬৪ জজরা তথ্য প্রমৄলি প্রলযণ প্রদারনয জন্য
মৄফ উন্নন লধদপ্তরযয যভতা বৃলেকযণ (১ভ
ংরালধত)
(জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২০)
172. Technology Empowerment Centre
on Wheels for Underprivileged
Rural Young People of Bangladesh
(TECUYB) (১ভ ংরালধত) (জানুালয, ২০১৫লিরম্বয, ২০২০)
173. ফলষ্ট ১১টি জজরা নতুন মৄফ প্রলযণ জকন্দ্র
স্থান (২ ংরালধত)
(জুরাআ, ২০১০ - জুন, ২০১৯)
মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার : (জাতী ক্রীড়া লযলদ)
174. উরজরা ম থার লভলন জস্টলিাভ লনভথাণ (১ভ
ম থা) (১ভ ংরালধত) (১৩১টি)
(জুরআ, ২০১৬- জুন, ২০১৯)
ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণার: (ফাংরারদ জযভ উন্নন জফাি থ)
175. ফাংরারদর জযভ লরল্পয ম্প্রাযণ  উন্নরনয
জন্য ভলিত লযকল্পনা (২ ংরালধত)
(৭টি লফবারগয ৩০টি জজরায ৪২টি উরজরা)
(জুরাআ ২০১৩-জুন ২০২০)
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প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ থফা
সুলনলদ থষ্ট জজরা/উরজরায নাভ)

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

২৩ টি জজরা

যাজফাড়ী

৬১টি (লতন াফ থব্য
জজরা
ব্যতীত)
জজরায
৬৬টি
উরজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

৬৪ জজরা

যাজফাড়ী

১১ টি জজরা

যাজফাড়ী

৫০ টি জজরা

যাজফাড়ী

৩০ টি জজরা

ক্রলভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

ভন্তব্য

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

যাজফাড়ী

৬১টি জজরা
(াফ থতয ৩ জজরা
ব্যতীত)
৬১টি জজরা
(াফ থতয ৩ জজরা
ব্যলতত)
ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

৫৩ টি জজরা

যাজফাড়ী

৫৩ টি জজরা

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

যাজফাড়ী

ভগ্র ফাংরারদ

ভৎস্য  প্রালণিদ ভন্ত্রণার
176. ভৎস্য  প্রালণিদ খারত আ-জফা কাম থক্রভ
চালুকযণ
জানুঃ ১৯-জুন ২২
177. আউলনন ম থার ভৎস্য চাল প্রমৄলি জফা
ম্প্রাযণ (২ ম থা) (১ভ ংরালধত)
ভাচ থ ১৫- জুন ২০
178. প্রালণিদ  জিআযী উন্নন
জানুঃ ১৯-লিরঃ ২৩

যাজফাড়ী

179. অদৄলনক প্রমৄলিরত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ
জানুঃ ১৯-লিরঃ ২১
180. ললঅয জযাগ লনমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ
জানুঃ ১৯-লিরঃ ২২
181. ন্যানার এলগ্রকারচায জেকরনারলজ প্ররজট (২
ম থা) (এনএটিল-২) (প্রালণিদ লধদপ্তয
ংগ)
০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১
182. কৃলত্রভ প্রজনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ স্থানান্তয
প্রমৄলি ফাস্তফান (৩ ম থা)
০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০
183. ফাংরারদ জবরেলযনাযী লযরলফামু সুদৃঢ়কযণ
এফং নতুন অলফবথাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ
লনন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খায লনযাত্তা এফং
জনস্বারস্থযয উন্নন।
জুরাআ ১৬- জুন, ২০
184. জরা ংস্কারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃলে
(ংরালধত) রটাঃ ১৫- জুন, ২০
185. ন্যানার এলগ্রকারচায জেকরনারলজ প্ররজট (২
ম থা) (এনএটিল-২) (ভৎস্য লধদপ্তয ংগ)
রটাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১
ফাংরারদ লযংখ্যান বুরযা
186. ন্যানার াউজরাড িাোরফআজ (এনএআচলি)
প্রকল্প
(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত)
187. National Strategy for the
Development of Statistics
(NSDS)
Implementation
Support” ীল থক প্রকল্প।(ভাচ থ ২০১৮ রত
জপব্রুাযী, ২০২২ ম থন্ত)
188. “ারবথ এণ্ড স্টযালি লযররটিংটু লজলিল লযরফলজং
প্রকল্প
(জুরাআ, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)
189. “Improvement
of
GDP
Compilation and Rebasing of
15

ক্রলভক
নং

190.

191.

192.
193.

194.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

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

Indices Project” প্রকল্প। (ভাচ থ, ২০১৮
রত জুন,২০২১ ম থন্ত)
Modernization
of
National
Accounts Statistics প্রকল্প
(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত)
জষ্টনরদলনং স্টযাটিটিকযার কযাালটি ফ
লফলফএ পয কাররকটিং িাো ন পুররন এে
জিবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প
(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
কৃলল (স্য, ভৎস্য  প্রালণিদ) শুভালয-২০১৭
প্রকল্প
(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
“ জাতী জন্  মূতুয লনফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ
জভৌলরক জনতালিক লযংখ্যান (বাোর
স্টযাটিলস্টক) উৎাদন এয ংরমাগ সৃলষ্টকযণ
ীল থক প্রকল্প
(জানুালয, ২০১৯ রত লিরম্বয, ২০২০)
Institutional
Cooperation
(between Statistics Sweden
and Bangladesh Bureau of
Statistics) Project ীল থক কালযগলয
াতা প্রকল্প (জানু ২০১৯ রত জুন ২০২১)
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