২০১৯-২০ থ থ ফছরয রযতপুয জেরা ফাস্তফানাধীন প্রকল্প তাররকা:
ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

১৩ টি জেরা

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

৫৯ টি জেরা

রযতপুয

কর জেরা

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

েনরনযাত্তা রফবাগ, স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার
1.

রফদ্যভান পুরর াাতারমূ অদৄরনকযণ
জুরাআ, ২০১৬ জথরক জুন, ২০১৯
2. ফংরারদ পুরররয ক্ষভতা বৃরিয েন্য
মানফান  মন্ত্রারত ক্র
নরবম্বয ২০১৮আং জথরক রডরম্বয ২০২০
সুযক্ষা জফা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
3. জদরয গুরুত্বপূণ থ রফরবন্ন উরেরা / স্থারন
১৫৬টি পাায ারবথ  রবর রডরপন্প
জেন স্থান (১ভ ংরারধত)
জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯
ংস্কৃরত রফলক ভন্ত্রণার
4. নরাআরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা 
উন্নন’ প্রকল্প
(রডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯)
ভররা  রশু রফলক ভন্ত্রণার
5. "তথ্য অা: রডরেটার ফাংরারদ গড়ায
ররক্ষে তথ্য জমাগারমাগ প্রমৄরিয ভাধ্যরভ
ভররারদয ক্ষভতান প্রকল্প (২ ম থা)”
এরপ্রর, ২০১৭ জথরক ভার্ থ, ২০২২
6. “জেরারবরত্তক ভররা করিউটায প্ররক্ষণ
প্রকল্প (৬৪ জেরা)’’
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৯
7.

8.

9.

নগয রবরত্তক প্রারন্তক ভররা উন্নন (২
ম থা)
জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২০
।
োনুাযী ২০১৭ রত ২০২০
২৮৩২২.৬০ রক্ষ টাকা
“রকরায-রকরাযী ক্লাফ স্থান” োনুারয ১৮
রত রডরম্বয ২০২০

10. "নাযী রনম থাতন প্ররতরযাধকরল্প ভারিরক্টযার
জপ্রাগ্রাভ (৪থ থ ফ থ)”।
০১/০৭/১৬ রত ৩০/০৬/২১
ধমম মন্ত্রণায়

রযতপুয

1

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
রযতপুয নাভ)
জেরা/উরেরায

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

18. জভাফাআর জগআভ  এোরিরকন এয দক্ষতা
উন্নন (১ভ ংরারধত)প্রকল্প।
জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২১

রযতপুয

২৫ টি জেরা

19. “াযারদরয রক্ষা প্ররতষ্ঠারন করিউটায 
বালা প্ররক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩ ংরারধত)”
০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯
20. োতী তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄু্রি
ফকাঠারভা উন্নন, আনরপা-যকায ৩ ( ১ভ
ংরারধত) (জুরাআ ২০১৬ জুন ২০১৯)

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

11. ভরেদ রবরত্তক রশু  গণরক্ষা কাম থক্রভ
(৬ষ্ঠ ম থা) (১ভ ংরারধত)
(োনুাযী ২০১৫ - রডরম্বয ২০১৯)
12. ভরিয রবরত্তক রশু  গণরক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ
ম থা)।
(জুরাআ ২০১৭ রত রডরম্বয ২০২০)
13. ভরেদ াঠাগায ম্প্রাযণ 
রিারীকযণ-২ ম থা প্রকল্প।
(জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০)
14. ধভী ম্প্রীরত  িরকথত রর্তনা
বৃরিকযণ প্রকল্প
(জুরাআ ১৮ রত জুন ২০২০)
15. আরাভীক পাউরেরনয োতী ম থার 
জেরা রাআরেযীরত পুস্তক ংরমােন  াঠক
জফা কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প।
(জুরাআ ২০১৬ - জুন ২০১৯)
16. প্ররতটি জেরা  উরেরা একটি করয জভাট
৫৬০টি ভরডর ভরেদ রনভথাণ (১ভ
ংরারধত) প্রকল্প। (এরপ্রর ২০১৭ রত
রডরম্বয ২০২০)
তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄরি রফবাগঃ
17. “রারন থং এে অরন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২
ংরারধত)”
োনুাযী ২০১৪ -রডরম্বয ২০১৯

ভন্তব্য

থ থ রফবাগ
21. Skills for Employment
Investment Program
(SEIP)
জুরাআ ২০১৪ রত রডরম্বয ২০২০
22. উরদ্যািা সৃরষ্ট  দক্ষতা উন্নন
23. অশ্রান ২

প্রধানভন্ত্রীয কাম থার
রযতপুয
রযতপুয
ডাক  জটরররমাগারমাগ রফবাগ
2

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
রযতপুয নাভ)
জেরা/উরেরায

24. ৩রে প্রমৄরি র্ালুকযণ  ২.৫রে জনটাকথ
ম্প্রাযণ (জপে-২)
25. েযােীণ থ ডাকঘয মূরয রনভথাণ/পুনঃরনভথাণ
রযতপুয
(২ ম থা)
26. এোফরররভন্ট ফ জারায জফআেড জফে
রযতপুয
জেন আন াড থ টু যীর্ এরযা পয জরংরদরনং
জটররটক জনটাকথ কবারযে
27. রডরেটার ংরমারগয েন্য
রযতপুয
জটররকরভউরনরকন জনটাকথ অদৄরনকীকযণ
28. জদরয কর কররে/রফশ্বরফদ্যার  জেরনং
রযতপুয
আনরেটিউরট রন্ফকোর পাআফায জনটাকথ
স্থান
29. রডরেটার ফাংরারদরয েন্য েডব্যাে
রযতপুয
াযরর জনটাকথ স্থান প্রকল্প
রফদ্যেৎ, জ্বারারন  খরনে িদ ভন্ত্রণার
30. াায গ্রীড জনটাকথ জরনরথরনং প্ররেক্ট
রযতপুয
অোয ররেররফ (রে টু রে), (০১/১০/২০১৬
আরত ৩০/০৬/২০২১),
31. দরক্ষণ রিভাঞ্চরীম োন্পরভন গ্রীড
রযতপুয
ম্প্রাযণ প্রকল্প
০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩
32. জরনরদরনং াায রডরররফউন ররেভ
রযতপুয
প্ররেক্ট,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০২০),
33. রে জোন এরাকা রফদ্যেৎ রফতযণ
রযতপুয
ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  অরগ্ররডন প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯),
34. রে জোন এরাকা রফদ্যেৎ রফতযণ
রযতপুয
ব্যফস্থায ম্প্রাযণ  রযফধ থন প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৭ আরত ৩০/০৬/২০২১),
35. রে জোন াায রডরররফউন
রযতপুয
জকািারন ররঃ (রোারডরকা) এরাকায
েন্য স্মাট থ রপ্র-জরভন্ট রভটারযং প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৭ আরত ৩১/১২/২০১৮),
36. ল্লী রফদ্যেতান ম্প্রাযণ ঢাকা রফবাগী
রযতপুয
কাম থক্রভ-II,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০১৯),

ভন্তব্য
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
২০ টি জেরা
২০টি জেরা
২০ টি জেরা
২০ টি জেরা
২০ টি জেরা

ঢাকা রফবাগ

37. ** ল্লী রফদ্যেৎ রফতযণ ররেরভয
অরগ্ররডন (ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ  রররট
রডরবন) ীল থক প্রকল্প,
(০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০১৮), রফশ্ব
ব্যাংক

রযতপুয

ঢাকা, র্েগ্রাভ  রররট
রফবারগয কর জেরা

38. ল্লী রফদ্যেতান ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

3

ক্ররভক
নং

39.

40.

41.

42.

43.

44.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

রক্ষ গ্রাক ংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ আরত
৩১/১২/২০২০),
মুরিমৄি রফলক ভন্ত্রণার
কর জেরা মুরিরমািা কভরিক্স বফন
রযতপুয
রনভথাণ প্রকল্প
Construction of all
Districts Muktijoddha
Complex Project
(01.07.2010-30.06.2020)
উরেরা মুরিরমািা কভরিক্স বফন রনভথাণ
রযতপুয
প্রকল্প
Construction of Upazila
Muktijoddha Complex
Project
(01.07.2012-30.06.2020)
মুরিমৄরিয স্মৃরত স্থানামূ ংযক্ষণ 
রযতপুয
পুনরনভথাণ
Preservation and
Reconstruction of
Muktijuddho Memorial
Project
(01.07.2017-30.06.2020)
মুরিমৄরিয ঐরতারক স্থানমূ ংযক্ষণ 
রযতপুয
স্মৃরত োদ্যঘয রনভথাণ
Construction &
Preservation of Historical
Sites and Memorial
Museum
(01.07.2017-30.06.2020)
মুরিমৄিকারর রদ রভত্রফারনীয দস্যরদয
রযতপুয
স্মযরণ স্মৃরতস্তম্ভ রনভথাণ
Construction of Monument
for the Martyrs of
Mitrabahini During
Liberation War of
Bangladesh
(01.07.2017-30.06.2020)
১৯৭১ এ ভান মুরিমৄিকারর াকানাদায
রযতপুয
ফারনী কতৃথক গণতোয েন্য ব্যফহৃত
ফধ্যভূরভমূ ংযক্ষণ  স্মৃরতস্তম্ভ রনভথাণ
(২ ম থা)
Construction &
Preservation of
Monuments at Slaughter
Places Created by
Hanadar Forces During
4

ভন্তব্য
০৩ টি জেরা ব্যারতত

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

Liberation War of 1971
(01.07.2018-30.06.2021)
45. রদ মুরিরমািা  ন্যান্য মুরিরমািারদয
রযতপুয
ভারধস্থর ংযক্ষণ  উন্নন (১ভ ম থা)
Preservation &
Development of Burial
Places of the Freedom
Fighters
(01.07.2018-30.06.2021)
দ্যরম থাগ ব্যফস্ানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার
46. Strengthening of the Ministry of
রযতপুয
Diseaster Management & Relief
(MODMR) Program
Administration (1st Revised),
জুরাআ ২০১৩ রত জুন, ২০১৯,
47. জেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দ্যরম থাগ ব্যফস্ানা
রযতপুয
তথ্য জকন্দ্র রনভথাণ, ০১.০১.২০১৮৩১.১২.২০২০,
48. গ্রাভীণ যাস্তা ১৫ রভটায দদঘ থে ম থন্ত
রযতপুয
জতু/কারবাট থ রনভথাণ (োনুারয ২০১৯ রত
জুন ২০২২)
49. গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ জটকআ কযরণয
রযতপুয
ররক্ষে জরযং জফান ফে(এআর্রফরফ) কযণ (২
ম থা) (োনুারয ২০১৯ রত জুন ২০২২)
50. মুরেফ রকল্লা রনভথাণ ংস্কায  উন্নন প্রকল্প
রযতপুয
জুরাআ ২০১৮ রত রডরম্বয ২০২১
অআন  রফর্ায রফবাগ
51. ফাংরারদরয ৬৪টি জেরা দরয র্ীপ
রযতপুয
জুরডরার ম্যারেররট অদারত বফন রনভথাণ
(জপে-১ ) (ংরারধত)(০১/০২/২০০৯৩০/০৬/২০২০)
52. জদরয রফরবন্ন জেরা জেরা জযরেরর  াফরযতপুয
জযরেরর রপ বফন রনভথাণ (২
ম থা)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯)
েনপ্রান ভন্ত্রণার
53. ফাংরারদরয ৩৭টি জেরা ারকথট াু্উরয
রযতপুয
উধ্বমুখী ম্প্রাযণ প্রকল্প
(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০)
স্থানী যকায রফবাগ
54. অযফান াফররক এে এনবাযনরভন্টার
রযতপুয
জরথ জক্টয জডরবররভন্ট প্ররেক্ট (২
ংরারধত),
োনুাযী ২০১০ রত জুন, ২০২০,
55. অযফান প্রাআভাযী জরথ জকায ারবথর
রযতপুয
জডররবাযী প্রকল্প (২ ম থা),
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ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
৩৭ টি জেরা

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
০৩ টি জেরা ব্যারতত

৩৭ টি জেরা

ক্ররভক
নং
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
এরপ্রর ২০১৮ রত ভার্ থ ২০২৩
তৃতী জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাট থ প্ররেক্ট-৩
োনুারয, ২০১৭ জথরক রডরম্বয, ২০২১
উরেরা রযর্ারন  উন্নন,
োনুারয, ২০১৭ জথরক রডরম্বয, ২০২১
অআনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক
অআন  নীরত রর্রহত পূফ থক ংষ্কায
জভ ২০১৯ জথরক এরপ্রর ২০২১
জরংরদরনং ারথারভন্ট’ কোারটি আন
পুররন এে জডরবররভন্ট আসুেে
(এররররড) প্রকল্প,
ভার্ থ, ২০১৭ জথরক রডরম্বয, ২০২০
বৃত্তয পরযদপুয গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন
প্রকল্প (২ ম থা) (৩ ংরারধত)
জুরাআ/২০১০ রত রডরম্বয/২০১৯
ভাদাযীপুয, রযতপুয  যােফারড় জেরা
গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২২
উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ( ২ ম থা)।
রক্টাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২
ভাদাযীপুয, রযতপুয  যােফারড় জেরা
গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২২

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

০৫ টি জেরা

রযতপুয
রযতপুয
রযতপুয

৬১ টি জেরা
০৩ টি জেরা

64.

রযতপুয

৬১ টি জেরায ৪৬৬টি
উরেরা

65. ফন্যা  দূরম থারগ ক্ষরতগ্রস্ত ল্লী ড়ক
ফকাঠারভা পুনফ থান প্রকল্প।
(োনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০)
66. ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু রনভথাণ প্রকল্প।
(োনুাযী/২০১৭ জথরক জুন/২০২১)
67.

রযতপুয

৬৩ টি জেরা

রযতপুয

৩৮ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

68.

রযতপুয

৫৯ টি জেরা

রযতপুয
রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদয ২৩৪টি
উরেরা
১২ টি জেরা

রযতপুয

২০ টি জেরা

২৩
69. উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২
ংরারধত)(এরপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০)
70. জকাোর ক্লাআরভট জযরেরররন্ট আনফ্রাষ্ট্রাকর্ায
প্ররেক্ট।
(CCRIP)
(োনুারয/২০১৩ রত রডরম্বয/২০১৯)
71. ফাংরারদ এরগ্রকারর্ায আনফ্রাষ্ট্রাকর্ায
জডরবররভন্ট প্ররেক্ট।
(১ভ ংরারধত ) (জুরাআ/২০১৩ রত
জুন/২০২০)
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ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

72. ক্ষুদ্রাকায ারন িদ উন্নন প্রকল্প(২
ম থা)।
রক্টাফয/২০১৭ রত রডরম্বয/২০২৩
73. আউরনন রযলদ কভরিক্স বফন রনভথাণ (২
ম থা) । জুরাআ/২০১১ রত জুন/২০
74. উরেরা  আউরনন ড়রক দীঘ থ জতু রনভথাণ
প্রকল্প (৩ ংরারধত)
জপব্রুাযী/২০১০ রত জুন/২০২০
75. গ্রাভীণ ড়রক জতু উন্নন াতা কভথসূরর্
(নরবম্বয ১৮ জথরক অগষ্ট ২৩)
76. জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০
77. গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন ফকাঠারভা উন্নণ প্রকল্প
(২ ম থা)
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০
78. গ্রারধকায রবরত্তরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী
ফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প-২
। (১ভ
ংরারধত) (জুরাআ/২০১৫ রত জুন/২০২০)
79. াযারদর পুকুয খার উন্নন প্রকল্প
জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২৩
80.

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
রযতপুয নাভ)
জেরা/উরেরায

২৯ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

রযতপুয

৬০ টি জেরা

রযতপুয

৬১ টি জেরা

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

81. ৩৭ জেরা রয ারন যফযা প্রকল্প
(২ংরারধত)
রডরম্বয ২০১০ রত জুন ২০১৯
82. ৪০ জৌযবা  জগ্রাথ জন্টারয ারন যফযা
এফং এনবাযণরভন্টার স্যারনরটন (২ফ থ)
(১ভংরারধত) প্রকল্প
োনুাযী ২০১৪ রত জুন ২০১৯
83. ারন ংযক্ষণ  রনযাদ ারন যফযারয
ররক্ষে জেরা রযলরদয পুকুয /রদরঘ/ েরা
মূ পুনঃখনন/ ংস্কায
জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০
84. ারন যফযার অর থরনক ঝরুঁ ক রনযন
োনুারয ২০১৮ রত রডরম্বয ২০২১
85. ল্লী ঞ্চরর ারন যফযা প্রকল্প
(১ভ
ংরারধত)
োনুাযী২০১৬ রত রডরম্বয ২০১৯
86. োতী স্যারনরটন প্রকল্প (৩ ম থা)।
োনুারয ২০১৬ রত জুন ২০১৯
87. োরড ন ররড এে
রপউকোরস্লােম্যারনেরভন্ট ররেভ এে
রডোআন আন জযরর এে াটায রআন
ফাংরারদ প্রকল্প
েোরড প্রকল্প

ভন্তব্য

রযতপুয
রযতপুয

রযতপুয

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয
রযতপুয
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ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

88. ারন যফযা ংক্রান্ত াভরগ্রক ব্যফস্থানা
দক্ষতা উন্নন প্রকল্প
(১ভংরারধত)
কারযগযী তা প্রকল্প
নরবম্বয ২০১৪ রত জুন ২০২০
89. গ্রারধকায গ্রাভীন ারন যফযা
োনুারয ২০১৮ রত জুন ২০২০

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
ভন্তব্য
থফা সুরনরদ থষ্ট
রযতপুয নাভ)
ভগ্র ফাংরারদ
জেরা/উরেরায

রযতপুয

90. যীতপুয জেরায োরেযা  নরড়া
রযতপুয
উরেরা দ্মা নদীয ডানতীয যক্ষা প্রকল্প
(রক্টাফয, ২০১৭ রত জুন, ২০২১)
ারন িদ ভন্ত্রণার
91. Bangladesh Weather and
রযতপুয
Climate Services Regional
Project
(BWCSRP)
Component-B
:
Strengthening
Hydrological Information
Services
and
Early
Warning
Systems
(SHISEWS) (১ভ ংরারধত)
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১)
92. ৬৪ জেরায বেন্তযস্থ জছাটনদী , খার 
রযতপুয
েরা পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থা)
(নরবম্বয, ২০১৮ রত রডরম্বয, ২০২০)
93. সুরযশ্বয খার খনন  রনষ্কান প্রকল্প (জুরাআ,
রযতপুয
২০১৬ রত জুন, ২০১৯)
94. যীতপুয জেরায োরেযা  নরড়া
রযতপুয
উরেরা দ্মা নদীয ডানতীয যক্ষা প্রকল্প
(রক্টাফয, ২০১৭ রত জুন, ২০২১)
ফাংরারদ ায  েরাভূরভ উন্নমন রধদপ্তয (DBHWD)
95. েোরড ফ আনটিরযকন রফটুআন ায এে
রযতপুয
রযবায আরকাররেভ আনক্লুরডং ফ
আনরবনরটারয এে াটাযল্যাে
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২০
কৃরল ভন্ত্রণার
ক্ষুদ্র জর্ উন্নরন েরয  রযফীক্ষণ
রযতপুয
রডরেটাআরেনকযণ (৪থ থ ম থা)
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)
96. মৃরত্তকা গরফলণা  গরফলণা সুরফধা
রযতপুয
জোযদাযকযণ
(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২)
97. কৃলক ম থার জটকআ ফীে উৎাদন
,
রযতপুয
ংযক্ষণ  রফতযণ (ডার, জতর  ভরা)
ব্যফস্থানা-৩ ম থা
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ঢাকা, র্েগ্রাভ,খুরন 
যাোী াাভূি এরাকা
ব্যতীত ২৭৮টি ংদী
অরনয অতাধীন

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
কর রফবাগ, কর জেরা,
কর রটি
করথারযন/জৌযবা/উরেরা
৮টি রফবারগয ৬৪টি জেরায
কর (৪৯০টি) উরেরা

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত
98. কৃরল অফাা তথ্য িরত উন্নতকযণ
(করিারনন্ট-র)
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

99. ডাফর ররপটিং এয ভাধ্যরভ ভূ-উরযস্থ ারনয
াারে জর্ ম্প্রাযণ (৩ ম থা) (১ভ
ংরারধত)
(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)
100. রফএরডরয রপ বফন এফং ফকাঠারভা
মূ ংস্কায, অদৄরনকীকযণ  রনভথাণ প্রকল্প
(জুরাআ, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩)
101. ন্যানার এরগ্রকারর্ায জটকরনাররে জপ্রাগ্রাভ২ ম থা (এনএটির-২)
১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত

রযতপুয

৮টি রফবারগয ৬৪টি জেরায
৪৮৭টি উরেরা এফং ৪০৫১টি
আউরনন
রযলদ
২৭ টি জেরা

রযতপুয

৪৮ টি জেরা

রযতপুয

৫৭ টি জেরা

102. খাভায ম থার উন্নত ারন ব্যফস্থানা
জকৌররয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃরি
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত

রযতপুয

৪৬ টি জেরা

103. ভরিত কৃরল উন্নরনয ভাধ্যরভ পুরষ্ট  খাদ্য
রনযাত্তা রনরিতকযণ
জুরাআ ২০১৪ রত জুন ২০২০ ম থন্ত
104. জৌয রি  ারন াশ্রী অদৄরনক প্রমৄরি
ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃরি
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত

রযতপুয

২৯ টি জেরা

রযতপুয

৪১ টি জেরা

105. ফরযার, টুাখারী, জবারা, ঝারকাঠি,
ফযগুনা, ভাদাযীপুয,  রযতপুয, কৃরল
উন্নন
জুরাআ-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত
106. রযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ রনযাদ
পর উৎাদন জুরাআ-২০১৮ রত- জুন২০২৩ ম থন্ত
107. কিার পর উন্নন প্রকল্প
০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত
108. ফাংরারদর জতরফীে  ডার পররয
গরফলণা  উন্নন প্রকল্প
এরপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত
109. গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং
উন্নন প্রকল্প (২ ম থা)
জুরাআ-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত
110. ফাংরারদর ভরা োতী পররয গরফলণা
জোযদাযকযণ
রক্টাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত

রযতপুয

০৭ টি জেরা

রযতপুয

৬১ টি জেরা

রযতপুয

৫৯ টি জেরা

রযতপুয

৪৭ টি জেরা

রযতপুয

৪১ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা
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ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

ভূরভ ভন্ত্রণার

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

৫৯ টি জেরা

রযতপুয

৫৭ টি জেরা

রযতপুয

৬৪ টি জেরা

রযতপুয

কর জেরা

111. উরেরা  আউরনন ভূরভ রপ রনভথাণ
(৬ষ্ঠ ফ থ) প্রকল্প (১ভ ংরারধত)
(জুরাআ ১৪ রত জুন ২০)
112. রডরেটার িরতরত ভূরভ েরয, জযকড থ
প্রণন  ংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম থা)
(জুরাআ ১২ রত রডরম্বয ১৯)
113. ভগ্র জদর য  আউরনন ভূরভ রপ
রনভথাণ প্রকল্প
প্রাক্কররত ব্য:
(জুরাআ ১৬ রত জুন ১৯)
114. গুচ্ছগ্রাম ২য় য মায় (১ম সংশলাধধত)
অশটাবর ১৫ হশত জুন ২০

খাদ্য ভন্ত্রণার
115. ১.০৫ রক্ষ জভ: টন ধাযণ ক্ষভতা িন্ন নতুন
রযতপুয
খাদ্য গুদাভ রনভথাণ প্রকল্প।
োনু ১৪ রত জুন ২০
প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণার
116. দ্মা ফহুমুখী জতুয ারফ থক রনযাত্তা
রযতপুয
রফধানকরল্প ৯৯ করিারেট রেরগড স্থান ।
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০১৯
সড়ক ধরবহন ও মহাসড়ক ধবভাগ, সড়ক ধরবহন ও সসতু মন্ত্রণায়
জপযী  ন্টুন রনভথাণ/ পুনফ থান (২ ম থা)
রযতপুয
(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)
117. ওশয়স্টান ম বাংাশদশল ধিজ ইমপ্রুশমন্ট
রযতপুয
প্ররেক্ট
(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)
118. সজা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রলস্থতার
রযতপুয
উন্নীধতকরণ (সগাাগঞ্জ সজান)
(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
সসতু ধবভাগ
119. দ্মা ফহুমুখী জতু রনভথাণ
রযতপুয
(০১/০১/২০০৯-৩১/১২/২০১৯)
সরথ মন্ত্রণায়
120. দ্মা জতু জযর ংরমাগ (১ভ ংরারধত)।
রযতপুয
(০১.০১.২০১৬ রত ৩০.০৬.২০২৪)
বাংাশদল ধনব মাচন কধমলন সধচবায়
121. রনফ থার্ন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄরি প্ররারগয ররক্ষে
রযতপুয
আররকেরনক জবাটিং জভরন (আরবএভ)
(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)
তথ্য ভন্ত্রণার
122. গ্রাভীণ েনরগাষ্ঠীয উন্নরন প্রর্ায কাম থক্রভ
রযতপুয
রিারীকযণ
123. রশু  নাযী উন্নরন রর্তনতামূরক
রযতপুয
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৪৩ টি জেরা

সমগ্র বাংাশদল
সমগ্র বাংাশদল
০৫ টি জেরা

০৩ টি জেরা

০৭ টি জেরা

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

জমাগারমাগ কাম থক্রভ (৫ভ ম থাম)
প্রফাী কল্যাণ  দফরদরক কভথংস্থান ভন্ত্রণার
124. আনরেটিউট ফ জভরযন জটকরনাররে এফং
রযতপুয
কারযগরয প্ররক্ষণ জকন্দ্রমূরয
প্ররক্ষনাথীরদয বৃরত্ত প্রদান কাম থত্রভ ৭ভ
ম থা
রযরফ, ফন  েরফায়ু রযফতথন
125. ফাংরারদরয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ 
রযতপুয
অফাস্থর উন্নন (জুরাআ ২০১৭ আরত জুন
২০২০)
126. Sustainable Forest and
রযতপুয
Livelihood (জুরাআ ২০১৮ আরত জুন
২০২৩)
127. জরংরদরনং ন্যানার পরযে আনরবন্টরয এে
রযতপুয
জরটরাআট ল্যাে ভরনটরযং ররেভ আন
ারাট থ ফ জযড+আন ফাংরারদ (জুরাআ
২০১৫ আরত জুন ২০১৯)
128. আউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ
রযতপুয
আউএনরডর এে এপএ (জুরাআ ২০১৫ আরত
জুন ২০১৯)
জনৌ-রযফন ভন্ত্রণার
129. রডরটআরড োরড ন ৪৮ রযবায পয রফরডং
রযতপুয
ডাটারফে এে কনোযরবন প রযবায
ফ্রভ লুন,আররগার কুরন এে অদায
এরফউ প রযবায (১ভ ম থা )
জুরাআ ২০১৭- জুন ২০২১
130. ১২ টি গুরুত্বপূণ থ জনৌথ খনন
রযতপুয
রক্টাফয ২০১১ -জুন ২০১৯
131. ফাংরারদ অঞ্চররক বেন্তযীন জনৌ রযফন
রযতপুয
প্রকল্প-১ (র্ট্টগ্রাভ-ঢাকা-অশুগঞ্জ  ংমৄি
জনৌথ খনন এফং টারভথনার অনুারিক
স্থানারদ রনভথাণ
জুরাআ ২০১৬- জুন ২০২৪
132. রডরেটার জগে ংগ্র  স্থান এফং জলাফার
রযতপুয
ররেভ পয জভাফাআর (রেএএভ)
জনটারকথয ভাধ্যরভ উাত্ত ংগ্র
এরপ্রর ২০১৭- জুন ২০১৯
133. রপরেরফররটি োরড পয ভড থানাআরেন ফ
রযতপুয
জাট থ পোরররটিে পয খুরনা ফযগুনা এে
জডরবররভন্ট ফ গরারর্া জভাংরা
সুনাভগঞ্জ জটরকযাট জঘাড়াার কার্পুযরাট থ
দবযফ দাউদকারি-ফাউরা রযবাযরাট থ
োনুারয ২০১৮- রডরম্বয ২০১৮
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাগ
134. ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউরেন াতা (২
রযতপুয
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ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

১২ টি জেরা
১২ টি জেরা

২৬ টি জেরা

১০ টি জেরা

ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ম থা) প্রকল্প
জভাদ: োনুারয,২০১৬ রত রডরম্বয,২০১৯
135. ংীদারযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩
রযতপুয
(রঅযরডর-৩)
০১ জুরাআ, ২০১৫আং জথরক ৩০ জুন, ২০২০আং
ম থন্ত
136. দারযদ্রে রফরভার্রনয ররক্ষে পুরষ্ট মৃি উচ্চ
রযতপুয
মূরল্যয -প্রধান স্য উৎাদন 
ফাোযোতকযণ কভথসুরর্
জভাদ: োনুারয, ২০১৯ রত রডরম্বয,২০২৩
137. ারন াশ্রী অদৄরনক প্রমৄরিয ম্প্রাযণ 
রযতপুয
রফস্তায এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয
উৎাদন বৃরি (রফরল ংরারধত)’’ ীল থক
প্রারারগক গরফলণা প্রকল্প।
জভাদঃ ০১এরপ্রর, ২০১৫ রত ৩০ রডরম্বয,
২০১৯ ম থন্ত।
138. অভায ফারড় অভায খাভায-৩ ংরারধত
রযতপুয
জভাদ: জুরাআ,২০০৯ রত জুন,২০২০
139. ারফ থক গ্রাভ উন্নন কমৃসূরর্ (ররবরডর) -৩
রযতপুয
ম থা।
জভাদ: োনুারয,২০১৮-রডরম্বয,২০২১
প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণার
140. দ্মা ফহুমুখী জতুয ারফ থক রনযাত্তা
রযতপুয
রফধানকরল্প ৯৯ করিারেট রেরগড স্থান ।
জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০১৯
ভােকল্যাণ ভন্ত্রণার
141. দৃরষ্ট প্ররতফন্ধী রশুরদয েন্য জারের রনভথাণ
রযতপুয
এফং ম্প্রাযণ
(জুরাআ/১৬-জুন/২০)
142. োতী ভােরফা একারডরভয ক্ষভতা 
রযতপুয
দক্ষতা বৃরিকযণ
(জুরাআ/১৭-রডরম্বয/১৯)
143. যকারয রশু রযফায এফং জছাটভরণ রনফা
রযতপুয
রনভথাণ/পুন:রনভথাণ
(জুরাআ, ২০১৮ - জুন, ২০২১)
রযকল্পনা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণার
144. ফাংরারদরয উন্নন কভথকারেয প্রদথন ( ২
রযতপুয
ংরারধত)
রক্টাফয ২০১৬ রত জুন ২০১৯
145. রফঅআরডএ ফাংরারদরয যকারযয েন্য
রযতপুয
থক্রভ
রফরল গরফলণা কাম
জপব্রুারয ২০১৮ রত োনুারয ২০২১
ফাংরারদ রযংখ্যান বুরযা
146. ন্যানার াউেরাড ডাটারফআে
রযতপুয
(এনএআর্রড) প্রকল্প
12

ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

148. “ারবথ এণ্ড েোরড রযররটিংটু রেরডর
রযরফরেং প্রকল্প
(জুরাআ, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

149. “Improvement
of
GDP
Compilation and Rebasing
of Indices Project” প্রকল্প। (ভার্ থ,
২০১৮ রত জুন,২০২১ ম থন্ত)

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

150. Modernization
of
National
Accounts Statistics প্রকল্প
(এরপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত)
151. জষ্টনরদরনং েোটিটিকোর কোারটি ফ
রফরফএ পয কাররকটিং ডাটা ন পুররন
এে জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প
(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
152. কৃরল (স্য, ভৎস্য  প্রারণিদ) শুভারয২০১৭ প্রকল্প
(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত)
153. “ োতী েন্  মূতুে রনফন্ধনকযণ তরথ্যয
ারথ জভৌররক েনতারিক রযংখ্যান
(বাটার েোটিরেক) উৎাদন এয
ংরমাগ সৃরষ্টকযণ ীল থক প্রকল্প
(োনুারয, ২০১৯ রত রডরম্বয, ২০২০)
154. Institutional Cooperation
(between
Statistics
Sweden and Bangladesh
Bureau
of
Statistics)
Project ীল থক কারযগরয াতা প্রকল্প
(োনু ২০১৯ রত জুন ২০২১)
ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণার
155. “াায এডুরকন জকাাররটি এনোন্পরভন্ট
প্ররেক্ট” (৩ ংরারধত)
(োনুারয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯)
156. “কররে এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররেক্ট”
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১)

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

157. “োতী রফশ্বরফদ্যাররয ৩টি অঞ্চররক

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত)
147. National Strategy for the
Development of Statistics
(NSDS)
Implementation
Support” ীল থক প্রকল্প।(ভার্ থ ২০১৮
রত জপব্রুাযী, ২০২২ ম থন্ত)
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ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
প স্থান”
(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণার:
158. প্রাথরভক রক্ষায েন্য উ-বৃরত্ত প্রদান (৩
রযতপুয
ম থা) (১ভ ংরারধত);
(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৯)
159. র্ারদা রবরত্তক যকারয প্রাথরভক রফদ্যার
রযতপুয
উন্নন (১ভ ম থা) ;

ভন্তব্য

৬৪ জেরা

৬৪ জেরা

(জুরাআ ২০১৬-রডরম্বয ২০২২)
160. র্ারদা রবরত্তক নুতন োতীকযণকৃত
যকারয প্রাথরভক রফদ্যার উন্নন (১ভ
ম থা);

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

(জুরাআ ২০১৬-রডরম্বয ২০২২)
161. রডরেটার প্রাথরভক রক্ষা
(জুরাআ ২০১৭-রডরম্বয ২০১৯)
162. জভৌররক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জেরা)
(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯)
163. র্তূথ থ প্রাথরভক রক্ষা উন্নন কভথসূরর্
(রআরডর-৪)
(জুরাআ, ২০১৮-জুন, ২০২৩)
164. প্রাথরভক ম থার রক্ষাথীরদয জপ্রাপাআর
প্রণন
(রক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১)
165. রযরর্ং অউটি ফ স্কুর রর্ররেন (যস্ক) প্রকল্প
(২ ংরারধত);

রযতপুয

(োনুাযী ২০১৩-রডরম্বয ২০২০)
166. ঝারকাঠি, যীতপুয, নাযানগঞ্জ,
রারভরনযাট, জগাারগঞ্জ, ঢাকা, জযপুয,
নড়াআর, জভরযপুয, ফািযফান, খাগড়াছরড় 
যােফাড়ী জেরা রটিঅআ স্থান (২
ংরারধত);

রযতপুয

(োনুাযী ২০১১-জুন ২০১৯)
ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণার (ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রধদপ্তয)
167. রক্ষায ভান উন্নরনয ররক্ষে জেরা দরয
রযতপুয
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৬৪ জেরা

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
ফরস্থত যকাযী জাে গ্রাজুরট কররে
মূরয উন্নন প্রকল্প (১ভ ংরারধত)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

ভন্তব্য

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

রযতপুয

৬৪ জেরা

(অগে ২০১০-রডরম্বয ২০১৯)
168. তথ্য প্রমৄরি াতা রক্ষা ভান উন্নরনয
ররক্ষে রনফ থারর্ত (জফযকাযী কররে মূরয
উন্নন) (১ভ ংরারধত);
(জুরাআ ২০১২-রডরম্বয ২০১৯)
169. জরকোযী এডুরকন জক্টয আনরবেরভন্ট
জপ্রাগ্রাভ (জর) (২ ংরারধত);
(োনুাযী ২০১৪-রডরম্বয ২০১৯)
170. ভাধ্যরভক রক্ষা উবৃরত্ত প্রকল্প (২ ম থা)
(এআএর-২)
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
171. উচ্চ ভাধ্যরভক উবৃরত্ত প্রকল্প;
(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯)
172. যকারয কররে মূরয ফকাঠারভা উন্নন
 রফজ্ঞান রক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ;
(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২২)
173. যকারয ভাধ্যরভক রফদ্যার মূরয উন্নন;
(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২১)
174. অআরটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যরভক  উচ্চ ভাধ্যরভক
স্তরয রক্ষায প্রর্রন (২ ম থা);
(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০)
175. ৯ টি যকারয ভাধ্যরভক রফদ্যার স্থান
(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১)
176.
177.
178.
179.

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা রফবাগ (রক্ষা প্ররকৌর রধদপ্তয ং):
রনফ থারর্ত জফযকারয ভাধ্যরভক রফদ্যার
রযতপুয
মূরয ফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরারধত)
োনুারয ২০১১ রত জুন ২০১৯
রনফ থারর্ত জফযকারয ভাধ্যরভক রফদ্যার
রযতপুয
মূরয উন্নন
োনুারয, ২০১৮ রত রডরম্বয,২০২০
রনফ থারর্ত জফযকারয ভাধ্যরভক রফদ্যার
রযতপুয
মূরয উধ্বথমূখী ম্প্রাযণ োনুারয, ২০১৮
রত রডরম্বয,২০২০
দয দপ্তয  জেরা কাম থার স্থারনয
রযতপুয
ভাধ্যরভ রক্ষা প্ররকৌর রধদপ্তয
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ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

ক্ররভক
নং

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
থফা সুরনরদ থষ্ট
জেরা/উরেরায নাভ)

রিারীকযণ (১ভ ংরারধত) োনুারয
২০১৪ রত জুন ২০২০
কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ:
180. রস্কর এে জেরনং এনান্পরভন্ট প্ররেক্ট
রযতপুয
(এটিআর) (১ভ ংরারধত)
জুরাআ ২০১০ রত রডরম্বয ২০১৯

ভন্তব্য

ভগ্র ফাংরারদ

181. ১০০টি উরেরা ১টি করয জটকরনকোর স্কুর
 কররে স্থান (১ভ ংরারধত)
োনুারয ২০১৪ রত রডরম্বয ২০২১
182. রধক ংখ্যক রক্ষাথী বরতথয সুরমাগ সৃরষ্টয
ররক্ষে রফদ্যভান রররটকরনক আনরেটিউট
মূরয ফকাঠারভা উন্নন
জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

183. রস্কর-২১ এভাারযং রটিরেন পয
আনক্লুরব এে ারটআরনফর জগ্রাথ
োনুারয, ২০১৮ রত জুন ২০২১

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

184. জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাা ভারিরভরডা
রযতপুয
ক্লারুভ স্থান রাআ , ২০১৭ রত রডরম্বয
২০১৯
185. রনফ থারর্ত ভাদ্রাা মূরয উন্নন জুরাআ ২০১৮
রযতপুয
রত জুন ২০২১
মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার : (মৄফ উন্নন রধদপ্তয)
186. দারযদ্র রফরভার্রনয ররক্ষে ব্যাক প্রমৄরি
রযতপুয
রনবথয ভরিত িদ ব্যফস্থানা (২ ম থা)
(২ ংরারধত)
(োনুারয, ২০১৪- জুন, ২০১৯)
187. ৬৪ জেরা তথ্য প্রমৄরি প্ররক্ষণ প্রদারনয
রযতপুয
েন্য মৄফ উন্নন রধদপ্তরযয ক্ষভতা
বৃরিকযণ (১ভ ংরারধত)
(জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২০)
188. Technology
রযতপুয
Empowerment
Centre
on
Wheels
for
Underprivileged Rural Young
People of Bangladesh (TECUYB)
(১ভ ংরারধত) (োনুারয, ২০১৫- রডরম্বয,
২০২০)
ভৎস্য  প্রারণিদ ভন্ত্রণার
189. ভৎস্য  প্রারণিদ খারত আ-জফা কাম থক্রভ
রযতপুয
র্ালুকযণ
োনুঃ ১৯-জুন ২২
190. আউরনন ম থার ভৎস্য র্াল প্রমৄরি জফা
রযতপুয
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ভগ্র ফাংরারদ
ভগ্র ফাংরারদ

৬১টি (রতন াফ থব্য জেরা
ব্যতীত)
জেরায
৬৬টি
উরেরা
৬৪ জেরা

৬৪ জেরা

ভগ্র ফাংরারদ
৬১টি জেরা

ক্ররভক
নং
191.
192.
193.
194.

195.
196.

197.
198.

প্রকরল্পয নাভ
(জভাদকার)
ম্প্রাযণ (২ ম থা) (১ভ ংরারধত)
ভার্ থ ১৫- জুন ২০
প্রারণিদ  জডআযী উন্নন
োনুঃ ১৯-রডরঃ ২৩
অদৄরনক প্রমৄরিরত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ
োনুঃ ১৯-রডরঃ ২১
ররঅয জযাগ রনমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ
োনুঃ ১৯-রডরঃ ২২
ন্যানার এরগ্রকারর্ায জটকরনাররে প্ররেক্ট
(২ ম থা) (এনএটির-২) (প্রারণিদ
রধদপ্তয ংগ)
০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১
কৃরত্রভ প্রেনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ
স্থানান্তয প্রমৄরি ফাস্তফান (৩ ম থা)
০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০
ফাংরারদ জবরটরযনাযী রযরলফামু
সুদৃঢ়কযণ এফং নতুন অরফবথাফরমাগ্য
ংক্রাভক জযাগমূ রনন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খাদ্য
রনযাত্তা এফং েনস্বারস্থেয উন্নন।
জুরাআ ১৬- জুন, ২০
ন্যানার এরগ্রকারর্ায জটকরনাররে প্ররেক্ট
(২ ম থা) (এনএটির-২) (ভৎস্য রধদপ্তয
ংগ) রক্টাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১
জযড রর্টাগাং কোরটর োত উন্নন 
ংযক্ষণ (২ ম থা)
োনুারয ১৮-রডরম্বয ২১

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র ফাংরারদ
ভন্তব্য
থফা সুরনরদ থষ্ট
(াফ থতে ৩ জেরা ব্যতীত)
জেরা/উরেরায নাভ)
রযতপুয
রযতপুয

৬১টি জেরা
(াফ থতে ৩ জেরা ব্যরতত)
ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয

ভগ্র ফাংরারদ

রযতপুয
রযতপুয
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