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২০১৯-২০ অথ থফছরয ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরায় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প তাড়রকা: 

 

ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

ভাধ্যড়ভক ও উচ্চ ড়ক্ষা ড়ফবাগ, ড়ক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ফাংরারদ ড়ফশ্বড়ফদ্যারয় ভঞ্জুড়য কড়ভন 

1.  ায়ায এডুরকন জকায়াড়রটি এনযান্পরভন্ট প্ররেক্ট 

(৩য় ংরাড়ধত)    

(োনুয়াড়য, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

2.  কররে এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররেক্ট 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

3.  োতীয় ড়ফশ্বড়ফদ্যাররয়য ৩টি আঞ্চড়রক অপ স্থান 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

ভাধ্যড়ভক ও উচ্চ ড়ক্ষা অড়ধদপ্তয 

4.  ড়ক্ষায ভান উন্নয়রনয ররক্ষয জেরা দরয অফড়স্থত 

যকাযী জাস্ট গ্রাজুরয়ট কররে মূরয উন্নয়ন 

প্রকল্প (১ভ ংরাড়ধত)  

(আগস্ট ২০১০-ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

5.  তথ্য প্রমৄড়ি ায়তায় ড়ক্ষা ভান উন্নয়রনয ররক্ষয 

ড়নফ থাড়িত (জফযকাযী কররে মূরয উন্নয়ন) (১ভ 

ংরাড়ধত); 

(জুরাই ২০১২-ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

6.  জরকন্ডাযী এডুরকন জক্টয ইনরবস্টরভন্ট জপ্রাগ্রাভ 

(জড়) (২য় ংরাড়ধত); 

(োনুয়াযী ২০১৪-ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

7.  ভাধ্যড়ভক ড়ক্ষা উবৃড়ি প্রকল্প (২য় ম থায়) 

(এইএড়-২)  

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

8.  উচ্চ ভাধ্যড়ভক উবৃড়ি প্রকল্প; 

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

9.  যকাড়য কররে মূরয অফকাঠারভা উন্নয়ন ও  

ড়ফজ্ঞান ড়ক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

10.  
যকাড়য ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয় মূরয উন্নয়ন; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

11.  আইড়টিয ভাধ্যরভ ভাধ্যড়ভক ও উচ্চ ভাধ্যড়ভক স্তরয 

ড়ক্ষায প্রিরন (২য় ম থায়); 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 



2 

 

ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

(জুরাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

12.  ৯ টি যকাড়য ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয় স্থান 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

ড়ক্ষা প্ররকৌর অড়ধদপ্তয 

13.  ড়নফ থাড়িত জফযকাড়য ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয় মূরয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন (১ভ ংরাড়ধত) 

 োনুয়াড়য ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

14.  ড়নফ থাড়িত জফযকাড়য ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয় মূরয 

উন্নয়ন  

 োনুয়াড়য, ২০১৮ রত ড়ডরম্বয,২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

15.  ড়নফ থাড়িত জফযকাড়য ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয় মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ োনুয়াড়য, ২০১৮ রত 

ড়ডরম্বয,২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 

প্রাথড়ভক ও গণড়ক্ষা ভন্ত্রণারয় 

16.  ড়যড়িং আউট অফ স্কুর ড়িররেন (যস্ক) প্রকল্প (২য় 

ংরাড়ধত); 

(োনুয়াযী ২০১৩-ড়ডরম্বয ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৫১টি 

জেরা 

17.  প্রাথড়ভক ড়ক্ষায েন্য উ-বৃড়ি প্রদান (৩য় ম থায়) 

(১ভ ংরাড়ধত); 

(জুরাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 

18.  িাড়দা ড়বড়িক যকাড়য প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারয় উন্নয়ন 

(১ভ ম থায়) ; 

(জুরাই ২০১৬-ড়ডরম্বয ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 

19.  িাড়দা ড়বড়িক নুতন োতীয়কযণকৃত যকাড়য 

প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারয় উন্নয়ন (১ভ ম থায়); 

(জুরাই ২০১৬-ড়ডরম্বয ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 

20.  ড়ডড়েটার প্রাথড়ভক ড়ক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 
21.  

জভৌড়রক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জেরা) 

(জপব্রুয়াযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 
22.  

িতূথ থ প্রাথড়ভক ড়ক্ষা উন্নয়ন কভ থসূড়ি (ড়ইড়ডড়-৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 
23.  প্রাথড়ভক ম থারয় ড়ক্ষাথীরদয জপ্রাপাইর প্রণয়ন 

(অরক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৬৪টি 

জেরা 

কাড়যগড়য ও ভাদ্রাা ড়ক্ষা ড়ফবাগ 

24.  ড়স্কর এন্ড জেড়নং এনান্পরভন্ট প্ররেক্ট (এটিইড়) 

(১ভ ংরাড়ধত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

 জুরাই ২০১০ রত ড়ডরম্বয ২০১৯ 

25.  ১০০টি উরেরায় ১টি করয জটকড়নকযার স্কুর ও 

কররে স্থান (১ভ ংরাড়ধত) 

 োনুয়াড়য ২০১৪ রত ড়ডরম্বয ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

26.  অড়ধক ংখ্যক ড়ক্ষাথী বড়তথয সুরমাগ সৃড়িয ররক্ষয 

ড়ফদ্যভান ড়ররটকড়নক ইনড়স্টটিউট মূরয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন  

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

27.  ড়স্কর-২১ এভাওয়াড়যং ড়টিরেন পয ইনক্লুড়ব 

এন্ড ারটইরনফর জগ্রাথ  

োনুয়াড়য, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

28.  জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাায় ভাড়িড়ভড়ডয়া ক্লারুভ 

স্থান রাই, ২০১৭  রত  ড়ডরম্বয ২০১৯  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

29.  ড়নফ থাড়িত ভাদ্রাা মূরয উন্নয়ন জুরাই  ২০১৮ রত 

জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারয় 

মৄফ উন্নয়ন অড়ধদপ্তয 

30.  দাড়যদ্র ড়ফরভািরনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄড়ি ড়নব থয 

ভড়িত ম্পদ ব্যফস্থানা (২য় ম থায়) (২য় 

ংরাড়ধত)  

(োনুয়াড়য, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরা 

(ড়তন াফ থতয 

জেরা ব্যতীত) 

31.  ৬৪ জেরায় তথ্য প্রমৄড়ি প্রড়ক্ষণ প্রদারনয েন্য মৄফ 

উন্নয়ন অড়ধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃড়িকযণ (১ভ  

ংরাড়ধত) 

(জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

32.  Technology Empowerment Centre on 
Wheels for Underprivileged Rural 
Young People of Bangladesh 
(TECUYB) (১ভ ংরাড়ধত) (োনুয়াড়য, ২০১৫- 

ড়ডরম্বয, ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

োতীয় ক্রীিা ড়যলদ 

33.  উরেরা ম থারয় ড়ভড়ন জস্টড়ডয়াভ ড়নভ থাণ (১ভ ম থায়) 

(১ভ ংরাড়ধত) (১৩১টি)  

(জুরই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

জেরা ৫০টি 

জেরা 

ভৎস্য ও প্রাড়ণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

34.  ভৎস্য ও প্রাড়ণম্পদ খারত ই-জফা কাম থক্রভ 

িালুকযণ  

োনুুঃ ১৯-জুন ২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

35.  আদৄড়নক প্রমৄড়িরত গরু হৃি-পুিকযণ  

োনুুঃ ১৯-ড়ডরুঃ ২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

36.  ড়ড়আয জযাগ ড়নমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ োনুুঃ ১৯-

ড়ডরুঃ ২২  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

37.  ন্যানার এড়গ্রকারিায জটকরনারড়ে প্ররেক্ট (২য় 

ম থায়) (এনএটিড়-২) (প্রাড়ণম্পদ অড়ধদপ্তয অংগ)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

38.  কৃড়িভ প্রেনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুণ স্থানান্তয 

প্রমৄড়ি ফাস্তফায়ন (৩য় ম থায়)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

39.  ফাংরারদ জবরটড়যনাযী ড়যরলফামু সুদৃঢ়কযণ 

এফং নতুন আড়ফব থাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ 

ড়নয়ন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খাদ্য ড়নযািা এফং েনস্বারস্থযয 

উন্নয়ন। 
জুরাই ১৬- জুন, ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

40.  েরায় ংস্কারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃড়ি 

(ংরাড়ধত) অরক্টাুঃ ১৫- জুন, ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৩টি জেরায় 

41.  ন্যানার এড়গ্রকারিায জটকরনারড়ে প্ররেক্ট (২য় 

ম থায়) (এনএটিড়-২) (ভৎস্য অড়ধদপ্তয অংগ) 

অরক্টাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৩টি জেরায় 

42.  ইউড়নয়ন ম থারয় ভৎস্য িাল প্রমৄড়ি জফা ম্প্রাযণ 

(২য় ম থায়) (১ভ ংরাড়ধত)  

ভাি থ ১৫- জুন ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ 

জেরা ব্যড়তত) 

43.  প্রাড়ণম্পদ ও জডইযী উন্নয়ন  

োনুুঃ ১৯-ড়ডরুঃ ২৩ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ 

জেরা ব্যতীত) 

44.  বৃিয কুড়ভল্লা জেরায় ভৎস্য উন্নয়ন  

জুরাই ১৫- জুন ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া কুড়ভল্লা, 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া, 

িাঁদপুয 

45.  ভড়ল উন্নয়ন (২য় ম থায়) অরক্টাফয, ২০১৮ রত 

জরন্ফম্বয, ২০২৩ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৯টি জেরা 

46.  ইনড়স্টটিউট অফ রাইবস্টক ারয়ন এন্ড 

জটকরনারেী স্থান প্রকল্প (১ভ ংরাড়ধত)  

জুরাই ১৪- জুন, ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া (নাড়যনগয) ৫টি জেরা 

47.  ব্লাক জফঙ্গর োরতয ছাগর উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ  

োনুয়াড়য ১৮-ড়ডরম্বয ২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৩টি জেরা 

েনড়নযািা ড়ফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

48.  ফাংরারদ পুড়ররয ক্ষভতা বৃড়িয েন্য মানফান 

ও মন্ত্রাড়ত ক্রয় 

নরবম্বয ২০১৮ রত ড়ডরম্বয ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

49.  ফাংরারদরয ড়ফড়বন্ন স্থারন পুড়র ড়ফবারগয ৫০টি 

াইওরয় পুড়র আউট জাস্ট ড়নভ থাণ (২য় 

ংরাড়ধত) 

(োনুয়াযী-২০১০ রত জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২২টি জেরা 

50.  াইওরয় পুড়ররয ক্ষভতা বৃড়ি। 
অরক্টাফয ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২২টি জেরা 

51.  ১৯টি জনৌ পুড়র পাড়ি িঁ ও ব্যাযাক ড়নভ থাণ 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১৩টি জেরা 

52.  ফড থায গাড থ ফাংরারদরয েন্য ড়ফড়বন্ন ড়ফওড়’য 

ড়যীভা ফযাফয কাঁটা তারযয জফিা ড়নভ থাণ (১ভ 

ম থায়) 

 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

৩২টি জেরা 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

(নরবম্বয ২০১৭ রত জুন ২০২০) 

53.  আদৄড়নক মন্ত্রাড়তয ভাধ্যরভ ীভান্ত ড়নযািা 

ড়িারীকযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৭টি জেরা 

54.  জেরা দরয ও ব্যাটাড়রয়ন দরযয আনায ও 

ড়বড়ডড়’য ব্যাযাকমূরয জবৌত সুড়ফধাড়দ ম্প্রাযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৯টি জেরা 

সুযক্ষা জফা ড়ফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

55.  জদরয গুরুত্বপূণ থ ড়ফড়বন্ন উরেরা / স্থারন ১৫৬টি 

পায়ায াড়ব থ ও ড়বর ড়ডরপন্প জস্টন স্থান (১ভ 

ংরাড়ধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

56.  ভড়রা কাযাযক্ষীরদয েন্য অফান ড়নভ থাণ 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৯টি জেরা 

57.  কাযা ড়নযািা আদড়নকায়ন , (ঢাকা ও িট্টগ্রাভ 

ড়ফবাগ) (১ভ ংরাড়ধত) 

(োনুয়াযী ২০১৬ রত ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৮টি জেরা 

ংস্কৃড়ত ড়ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

58.  ‘অনরাইরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা ও 

উন্নয়ন’ প্রকল্প 

(ড়ডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

59.  জদব্যাী ভ্রাম্যভান রাইরব্রযী 

(জুরাই ২০১৮ রত ড়ডরম্বয ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১১টি জেরা 

60.  নেরুররয অপ্রিড়রত গারনয সুয ংগ্র , স্বযড়রড় 

প্রণয়ন, ংযক্ষণ, প্রিায এফং নফীন প্রেন্রক 

উদ্বুিকযণ। 
(জুরাই ১৭ জথরক ড়ডরম্বয ১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩০টি জেরায় 

তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄড়ি ড়ফবাগ 

61.  রাড়ন থং এন্ড আড়ন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২য় 

ংরাড়ধত) 

োনুয়াযী ২০১৪ -  ড়ডরম্বয ২০১৯  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

62.  “াযারদরয ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠারন কড়ম্পউটায ও বালা 

প্রড়ক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩য় ংরাড়ধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

63.  োতীয় তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄু্ড়ি অফকাঠারভা 

উন্নয়ন, ইনরপা-যকায ৩ ( ১ভ ংরাড়ধত)  

(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

64.  জভাফাইর জগইভ ও এযাড়িরকন এয দক্ষতা উন্নয়ন 

(১ভ ংরাড়ধত) প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২১  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৫টি জেরা 

অথ থ ড়ফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় 

65.  Skills for Employment Investment 

Program (SEIP) 
জুরাই ২০১৪ রত ড়ডরম্বয ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

 

 

৬৪টি জেরা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

66.  উরদ্যািা সৃড়ি ও দক্ষতা উন্নয়ন 

োনুয়াযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

67.  আশ্রয়ন-২  

জুরাই, ২০১০ রত জুন, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

ডাক ও জটড়ররমাগারমাগ ড়ফবাগ 

68.  ৩ড়ে প্রমৄড়ি িালুকযণ ও ২.৫ড়ে জনটওয়াকথ 

ম্প্রাযণ (জপে-২) 

এড়প্রর, ২০১৭ রত ড়ডরম্বয, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

69.  এস্টাফড়ররভন্ট অফ জারায জফইেড জফে জস্টন 

ইন াড থ টু যীি এড়যয়া পয জরংরদড়নং জটড়রটক 

জনটওয়াকথ কবারযে 

অরক্টাফয, ২০১৮ রত অরক্টাফয, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

70.  ড়ডড়েটার ংরমারগয েন্য জটড়রকড়ভউড়নরকন 

জনটওয়াকথ আদৄড়নকীকযণ 

জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

71.  জদরয কর কররে/ড়ফশ্বড়ফদ্যারয় ও জেড়নং 

ইনড়স্টটিউরট অড়ন্ফকযার পাইফায জনটওয়াকথ স্থান 

জুরাই, ২০১৮ রত ড়ডরম্বয, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

72.  ড়ডড়েটার ফাংরারদরয েন্য ব্রডব্যান্ড ওয়াযরর 

জনটওয়াকথ স্থান প্রকল্প 

জভ, ২০১৪ রত ড়ডরম্বয, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

73.  েযােীণ থ ডাকঘয মূরয ড়নভ থাণ/পুনুঃড়নভ থাণ (২য় 

ম থায়) 

োনুয়াযী, ২০১৭ রত ড়ডরম্বয, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

74.  ড়ডড়েটার কারনড়ক্টড়বটি ড়িারীকযরণ সুইড়িং ও 

োন্পড়ভন জনটওয়াকথ  

োনুয়াযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১০টি জেরায় 

ভড়রা ও ড়শু ড়ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

75.  তথ্য আা: ড়ডড়েটার ফাংরারদ গিায ররক্ষয তথ্য 

জমাগারমাগ প্রমৄড়িয ভাধ্যরভ ভড়রারদয ক্ষভতায়ন 

প্রকল্প  (২য় ম থায়) 

এড়প্রর, ২০১৭ জথরক ভাি থ, ২০২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

76.  জেরাড়বড়িক ভড়রা কড়ম্পউটায প্রড়ক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

জেরা) 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

77.  নগয ড়বড়িক প্রাড়ন্তক ভড়রা উন্নয়ন (২য় ম থায়) 

জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

78.  

। 
োনুয়াযী ২০১৭ রত ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

79.  “ড়করায-ড়করাযী ক্লাফ স্থান” োনুয়াড়য ১৮ রত 

ড়ডরম্বয ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

80.  অথ থননড়তক ক্ষভতায়রন নাযী উরদ্যািারদয ড়ফকা 

াধন প্রকল্প (৩য় ম থায়) 

০১-০৭-২০১৫ রত ৩০-০৬-২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

81.  নাযী ড়নম থাতন প্রড়তরযাধকরল্প ভাড়িরক্টযার জপ্রাগ্রাভ 

(৪থ থ ফ থ)।  
০১/০৭/১৬ রত ৩০/০৬/২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ড়ফবাগ 

82.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউরন্ডন ায়তা (২য় ম থায় ) 

প্রকল্প 

জভয়াদ: োনুয়াড়য, ২০১৬ রত ড়ডরম্বয, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

83.  অংীদাড়যত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (ড়আযড়ডড়-

৩)   

০১ জুরাই, ২০১৫ইং জথরক ৩০ জুন, ২০২০ইং ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

84.  দাড়যদ্রয ড়ফরভািরনয ররক্ষয পুড়ি মৃি উচ্চ মূরল্যয অ-

প্রধান স্য উৎাদন ও ফাোযোতকযণ কভ থসুড়ি 

জভয়াদ: োনুয়াড়য, ২০১৯ রত ড়ডরম্বয, ২০২৩ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

85.  াড়ন াশ্রয়ী আদৄড়নক প্রমৄড়িয ম্প্রাযণ ও ড়ফস্তায 

এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃড়ি 

(ড়ফরল ংরাড়ধত )’’ ীল থক প্রারয়াড়গক গরফলণা 

প্রকল্প। 
জভয়াদুঃ ০১ এড়প্রর , ২০১৫ রত ৩০ ড়ডরম্বয , ২০১৯ 

ম থন্ত। 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

86.  আভায ফাড়ি আভায খাভায-৩য় ংরাড়ধত 

জভয়াদ: জুরাই, ২০০৯ রত জুন, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

87.  াড়ফ থক গ্রাভ উন্নয়ন কমৃসূড়ি (ড়ড়বড়ডড়) -৩য় 

ম থায়। 
জভয়াদ: োনুয়াড়য, ২০১৮-ড়ডরম্বয, ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

ড়যকল্পনা ড়ফবাগ, ড়যকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

88.  ফাংরারদরয উন্নয়ন কভ থকারন্ডয প্রদ থন (২য় 

ংরাড়ধত)। 
জভয়াদ: অরক্টাফয, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

89.  ড়ফআইড়ডএ ফাংরারদরয যকারযয েন্য ড়ফরল 

গরফলণা কাম থক্রভ। 
জভয়াদ: জপব্রুয়াড়য, ২০১৮ রত োনুয়াড়য, ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরা 

প্রড়তযক্ষা ভন্ত্রণারয় 

90.  ফাংরারদরয ১৪টি নদীফন্দরয ১ভ জশ্রণীয আফাওয়া 

ম থরফক্ষণাগায ড়িারীকযণ 

জুরাই ২০১৪ রত জুন ২০১৮ 

আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণফাড়িয়া) ১৩টি জেরা 

ভােকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

91.  দৃড়ি প্রড়তফন্ধী ড়শুরদয েন্য জারস্টর ড়নভ থাণ এফং 

ম্প্রাযণ 

(জুরাই/১৬-জুন/২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

92.  োতীয় ভােরফা একারডড়ভয ক্ষভতা ও দক্ষতা 

বৃড়িকযণ 

(জুরাই/১৭-ড়ডরম্বয/১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

93.  ৬৪ জেরায় জেরা ভােরফা কভরিক্স ড়নভ থাণ (১ভ 

ম থারয় ২২ জেরা) ীল থক প্রকল্প। 
(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

94.  এস্টাফড়ররভন্ট  অফ ন্যানার াট থ পাউরন্ডন, 

ব্রাহ্মণফািীয়া 

(জুরাই/২০১৬-জুন/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

ড়যংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা ড়ফবাগ 

95.  ন্যানার াউেরাল্ড ডাটারফইে (এনএইিড়ড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

96.  National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS) 

Implementation Support” ীল থক 

প্রকল্প।(ভাি থ ২০১৮ রত জপব্রুয়াযী, ২০২২ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

97.  “ারব থ এণ্ড স্টযাড়ড ড়যররটিংটু ড়েড়ডড় ড়যরফড়েং 

প্রকল্প  

(জুরাই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

98.  “Improvement of GDP Compilation 

and Rebasing of Indices Project” প্রকল্প। 
(ভাি থ, ২০১৮ রত জুন,২০২১ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

99.  Modernization of National Accounts 
Statistics প্রকল্প  

(এড়প্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

100.  জিনরদড়নং স্টযাটিটিকযার কযাাড়টি অফ ড়ফড়ফএ 

পয কাররকটিং ডাটা অন পুররন এন্ড 

জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

101.  কৃড়ল (স্য, ভৎস্য ও প্রাড়ণম্পদ) শুভাড়য-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

102.  “োতীয় েন্ ও মূতুয ড়নফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ 

জভৌড়রক েনতাড়িক ড়যংখ্যান (বাওটার 

স্টযাটিড়স্টক) উৎাদন এয ংরমাগ সৃড়িকযণ 

ীল থক প্রকল্প  

(োনুয়াড়য, ২০১৯ রত ড়ডরম্বয, ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

103.  Institutional Cooperation (between 

Statistics Sweden and Bangladesh 

Bureau of Statistics) Project ীল থক 

কাড়যগড়য ায়তা প্রকল্প  (োনু ২০১৯ রত জুন 

২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

ড়যরফ, ফন ও েরফায়ু ড়যফতথন ভন্ত্রণারয় 

104.  ফাংরারদরয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ ও  আফাস্থর 

উন্নয়ন (জুরাই ২০১৭ ইরত জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

105.  Sustainable Forest and Livelihood 

(জুরাই ২০১৮ ইরত জুন ২০২৩) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

106.  জরংরদড়নং ন্যানার পরযস্ট ইনরবন্টড়য এন্ড 

জরটরাইট ল্যান্ড ভড়নটড়যং ড়রস্টভ ইন ারাট থ অফ 

জযড+ইন ফাংরারদ (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

107.  ইউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ 

ইউএনড়ডড় এন্ড এপএও (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

জনৌ-ড়যফন ভন্ত্রণারয় 

108.  ড়ডরটইরড স্টাড়ড অন ৪৮ ড়যবায পয ড়ফড়ল্ডং 

ডাটারফে এন্ড কনোযরবন অপ ড়যবায ফ্রভ 

লুন,ইড়রগার অকুরন এন্ড আদায এড়ফউ অপ 

ড়যবায (১ভ ম থায় ) 

জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

109.  আশুগঞ্জ  অবযন্তযীণ করন্টইনায জনৌ-ফন্দয স্থান  

জুরাই ২০১৮- ড়ডরম্বয ২০২১  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

(আশুগঞ্জ) 

 

110.  অবযন্তযীণ জনৌ-রথয ৫৩টি রুরট কযাড়টার জেড়েং 

(১ভ ম থায়ুঃ ২৪টি জনৌ-থ)  

জুরাই ২০১২- জুন ২০১৯  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৩টি জেরায় 

111.  ফাংরারদ আঞ্চড়রক অবযন্তযীন জনৌ ড়যফন প্রকল্প-

১ (িট্টগ্রাভ-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও  ংমৄি জনৌথ খনন 

এফং টাড়ভ থনার আনুাড়ঙ্গক স্থানাড়দ ড়নভ থাণ 

জুরাই ২০১৬- জুন ২০২৪  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১২টি জেরায় 

ভূড়ভ ভন্ত্রণারয় 

112.  গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম যায় (১ভ সংশাধধত)  

অশটাফয ১৫ হশত জুন ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

113.  উশেরা  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ (৬ষ্ঠ ফ য) 

প্রকল্প (১ভ সংশাধধত) 

জুরাই ১৪ হশত জুন ২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৯টি জেরায় 

114.  ধিধেটার দ্ধধতশত ভূধভ েধয, রযকি য প্রণয়ন  

সংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম যায়) 

জুরাই ১২ হশত ধিশসম্বয ১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৫টি জেরায় 

115.  সভগ্র রদশ হয  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

জুরাই ১৬ হশত জুন ১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরায় 

ড়ফদ্যযৎ ড়ফবাগ 

116.  ায়ায গ্রীি রনটয়াকয রেনশথধনং প্রশেট আন্ডায 

ধধেধসধফ (ধে টু ধে), (০১/১০/২০১৬ হইশত 

৩০/০৬/২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

117.  ল্লী ড়ফদ্যযতায়ন ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫ রক্ষ 

গ্রাক ংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ ইরত 

৩১/১২/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরায় 

118.  ল্লী ড়ফদ্যযৎ ড়ফতযণ ড়রস্টরভয আরগ্ররডন (ঢাকা, 

িট্টগ্রাভ ও ড়ররট ড়ডড়বন) ীল থক প্রকল্প, 

 (০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০১৮) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৮টি জেরায় 

119.  ড়ফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ থন, পুনফ থান 

ওড়নড়ফিকযণ (ঢাকা, ভয়ভনড়ং, িট্টগ্রাভ ও 

ড়ররট ড়ফবাগ),  

(০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩২টি জেরায় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

120.  আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫%) জভগাওয়াট কম্বাইন্ড 

াইরকর াওয়ায িযান্ট (পূফ থ) ড়নভ থাণ প্রকল্প, 

(০১/০৭/২০১৫ ইরত ৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

121.  এযানরন্পরভন্ট অফ কযাাড়টি অফ গ্রীড াফরস্টন 

এন্ড োন্পড়ভন রাইন পয রুযার ইররকড়েড়পরকন।, 
(০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩১/১২/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১৯টি জেরায় 

122.  আশুগঞ্জ ১৩২ জকড়ব পুযাতন এআইএ উরকন্দ্ররক 

১৩২ জকড়ব নতুন ড়েআইএ উরকন্দ্রদ্বাযা 

প্রড়তষ্থান প্রকল্প  

০১/০৪/২০১/-৩১/১২/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

123.  ড়ফদ্যযৎ ড়ফতযন ব্যফস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুড়ভল্লা জোন, 

(০১/০১/২০১৮ ইরত ৩১/১২/২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬টি জেরায় 

124.  ল্লী ড়ফদ্যযতায়ন ম্প্রাযণ িট্টগ্রাভ-ড়ররট ড়ফবাগীয় 

কাম থক্রভ-II, (০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

মুড়িমৄি ড়ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

125.  সকর রেরায় মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

(01.07.2010-30.06.2020) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

126.  উশেরা মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ প্রকল্প 

(01.07.2012-30.06.2020) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

127.  মুধিযুশদ্ধয ঐধতহাধসক স্থানসমূহ সংযক্ষণ  স্মৃধত 

োদুঘয ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

128.  মুধিযুদ্ধকাশর ধহদ ধভত্রফাধহনীয সদস্যশদয স্মযশণ 

স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

129.  ১৯৭১ এ ভহান মুধিযুদ্ধকাশর াকহানাদায ফাধহনী 

কর্তযক গণহতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূধভসমূহ 

সংযক্ষণ  স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ (২য় ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

130.  ধহদ মুধিশমাদ্ধা  অন্যান্য মুধিশমাদ্ধাশদয 

সভাধধস্থর সংযক্ষণ  উন্নয়ন (১ভ ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

131.  মুধিযুশদ্ধয স্মৃধত স্থানাসমূহ সংযক্ষণ  পুনধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

দ্যরম থাগ ব্যফস্থানা ও িাণ ভন্ত্রণারয় 

132.  Strengthening of the Ministry 

of Diseaster Management & 

Relief (MODMR) Program 

Administration (1st Revised), 

জুরাই ২০১৩ হশত জুন, ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

133.  ধদ ধিোস্টাযস ধযক্স ম্যাশনেশভন্ট এনহান্সম্যান্ট 

প্রশেট (কশপাশনন্ট -২ এন্ড কশপাশনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

134.  রেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুশম যাগ ব্যফস্হানা তথ্য ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

রকন্দ্র ধনভ যাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০ 

135.  গ্রাভীণ যাস্তায় ১৫ ধভটায দদঘ যয ম যন্ত রসতু/কারবাট য 

ধনভ যাণ (োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

136.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তাসমূহ রটকসই কযশণয রশক্ষয 

রহধযং রফান ফন্ড(এইচধফধফ) কযণ (২য় ম যায়) 

(োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

137.  ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় আশ্রয়রকন্দ্র 

ড়নভ থাণ (৩য় ম থায়), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪২টি জেরায় 

আইন ও ড়ফিায ড়ফবাগ 

138.  ফাংরাশদশয ৬৪টি রেরা সদশয চীপ জুধিধসয়ার 

ম্যাধেশেট আদারত বফন ধনভ যাণ (রপে-১ ) 

(সংশাধধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

139.  রদশয ধফধবন্ন রেরায় রেরা রযধেধে  সাফ-

রযধেধে অধপস বফন ধনভ যাণ (২য় 

ম যায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরায় 

(াফ থতয জেরা 

ব্যতীত) 

জ্বারাড়ন ও খড়নে ম্পদ ড়ফবাগ 

140.  ন্যািাযার গ্যা ইড়পড়রয়ড়ন্প প্ররেক্ট (ড়ততা 

ড়পরল্ডয জরারকন-ড় এফং নযড়ংদী ড়পরল্ড 

ওরয়ররড গ্যা করম্প্রয স্থান) [ংরাড়ধত] 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২টি জেরায় 

141.  ড়ততা গ্যা ড়পরল্ডয জরারকন-এ ওরয়ররড 

করম্প্রয স্থান (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

142.  রুকল্প-১ খনন প্রকল্পুঃ ৩টি অনুন্ধানকু 

(াযাযগঞ্জ-১, শ্রীকাইর ইস্ট ও ারদা নথ থ-১) ও ২টি 

উন্নয়ন কু (শ্রীকাইর নথ থ-২, কফা-২) 

(০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৮)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩টি জেরায় 

143.  রুকল্প-২ খনন প্রকল্পুঃ ৪টি অনুন্ধানকু (ারদা 

নদী দড়ক্ষণ-১, জমুতাং দড়ক্ষণ-১,ফাতড়িয়া-১ এফং 

ারদা নদী পূফ থ-১) েড়কগন্ে  (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০২০)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩টি জেরায় 

144.  রুকল্প-৩ খনন প্রকল্পুঃ ৪টি অনুন্ধান কু (কফা-

১, োভারপুয-১, ভাদাযগন্ে,  শরকুা-১) 

(০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৯)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩টি জেরায় 

145.  ড়ততা, ড়ফগঞ্জ, নযড়ংদী ও ফাখযাফাদ গ্যা 

ড়পরল্ড ৭ টি কূরয ওয়াকথওবায (০১/০৪/২০১৭-

৩১/১২/২০১৯)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪টি জেরায় 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

146.  ১.০৫ রক্ষ জভুঃ টন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন নতুন খাদ্য 

গুদাভ ড়নভ থাণ প্রকল্প।  
(জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৩টি জেরায় 

147.  আধুধনক খাদ্য সংযক্ষণাগায ধনভ যাণ (Modern 

Food Storage Facilities Project) 

(োনুয়াযী ২০১৪ হশত জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৮টি জেরায় 

 তথ্য ভন্ত্রণারয় 

148.  গ্রাভীণ েনরগাষ্ঠীয উন্নয়রন প্রিায কাম থক্রভ ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

ড়িারীকযণ 

149.  ড়শু ও নাযী উন্নরয়ন রিতনতামূরক জমাগারমাগ 

কাম থক্রভ (৫ভ ম থাময়) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

প্রফাী কল্যাণ ও শফরদড়ক কভ থংস্থান ভন্ত্রণারয় 

150.  ইনড়স্টটিউট অফ জভড়যন জটকরনারড়ে এফং

কাড়যগড়য প্রড়ক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রড়ক্ষনাথীরদয বৃড়ি

প্রদান কাম থিভ ৭ভ ম থায়  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

ধভ থ ড়ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

151.  ভড়েদ ড়বড়িক ড়শু ও গণড়ক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থায়) (১ভ ংরাড়ধত)  

(োনুয়াযী ২০১৫ - ড়ডরম্বয ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

152.  ভড়ন্দয ড়বড়িক ড়শু ও গণড়ক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ 

ম থায়)। 
(জুরাই ২০১৭ রত ড়ডরম্বয ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

153.  ভড়েদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও ড়িারীকযণ-২য় 

ম থায় প্রকল্প। 
 (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

154.  ধভীয় ম্প্রীড়ত ও ম্পড়কথত রিতনা বৃড়িকযণ 

প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ রত জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

155.  ইরাভীক পাউরন্ডরনয োতীয় ম থারয় ও জেরা 

রাইরব্রযীরত পুস্তক ংরমােন ও াঠক জফা 

কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প। 
(জুরাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

156.  প্রড়তটি জেরা ও উরেরায় একটি করয জভাট ৫৬০টি 

ভরডর ভড়েদ ড়নভ থাণ (১ভ ংরাড়ধত) প্রকল্প। 
(এড়প্রর ২০১৭ রত ড়ডরম্বয ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

সড়ক  ধযফহন  ভহাসড়ক ধফবাগ 

157.  শয়স্টান য ফাংরাশদশ ধিে ইভপ্রুশভন্ট প্ররেক্ট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

158.  জপযী ও ন্টুন ড়নভ থাণ/ পুনফ থান (২য় ম থায়) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

159.  ঢাকা-ধসশরট ভহাসড়শকয ৯২তভ ধকশরাধভটায 

২১৯.৪৫৬ ধভটায দীঘ য ধধস গাি যায রসতু 

(সাহাফােপুয রসতু) ধনভ যাণ  

(০১/১২/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

160.  ব্রাহ্মণফাড়িয়া রযয যাভযাইর ড়ব্রে এরপ্রাি জথরক 

পুড়নয়ট জভাি ম থন্ত ভািক োতীয় ভািক 

ভারন ও প্রস্ততায় উন্নীতকযণ 

১/১/১৭-৩১/১২/১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

161.  আশুগঞ্জ নদীফন্দয-যাইর-ধযখায-আখাউিা 

স্থরফন্দয ভািক িাযররন োতীয় ভািরক 

উন্নীতযকণ 

(১/৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

162.  সুরতানপুয ড়িনাইয আখাউিা ভািক (জেড- ব্রাহ্মণফাড়িয়া  
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

১২১৬)  

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০১৯) 

163.  নফীনগয-আশুগঞ্জ িক উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-২০৩১) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

164.  নফীনগয-ড়ফপুয-যাড়ধকা আঞ্চড়রক ভািক 

ড়নভ থাণ ও উন্নয়ন (আয-২০৩) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২টি জেরায় 

165.  জেরা ভািকমূ মথামথ ভান ও প্রস্থতায় 

উন্নীতকযণ (কুড়ভল্লা জোন) 

 (১/৪/২০১৮-৩০/৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬টি জেরায় 

জযরথ ভন্ত্রণারয় 

166.  আখাউিা জথরক রাকাভ ম থন্ত ডুরয়ররগে ডাফর 

জযররাইন ড়নভ থাণ এফং ড়ফদ্যভান জযর রাইনরক 

ডুরয়ররগরে রূান্তয।  
(০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া কুড়ভল্লা, 

ব্রাহ্মণফািীয়া, 

 

167.  আখাউিা-আগযতরা ডুরয়ররগে জযর ংরমাগ  

ড়নভ থাণ (ফাংরারদ অং)।   (০১.০৭.২০১৬ রত 

৩০.০৬.২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

168.  ঢাকা-িট্টগ্রাভ বায়া কুড়ভল্লা/রাকাভ দ্রুত গড়তয 

জযরথ ড়নভ থারণয েন্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা এফং 

ড়ফদ ড়ডোইন (১ভ ংরাড়ধত)।  
(০১.০১.২০১৭ রত ৩১.০৩.২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৭টি জেরায় 

ফাংরারদ ড়নফ থািন কড়ভন ড়িফারয় 

169.  ড়নফ থািন ব্যফস্থায় তথ্য প্রমৄড়ি প্ররয়ারগয ররক্ষয 

ইররকেড়নক জবাটিং জভড়ন (ইড়বএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

৬৪টি জেরায় 

ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ 

170.  ফ্লাটপভ থ পয ডায়ারগ জরংরদড়নং ইনক্লুন এন্ড 

াটি থড়রন ইন ড়ডড়ন জভড়কং এন্ড 

অযাকাউরনটড়ফড়রটি জভকাড়নেভ ইন ফাংরারদ  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১৪টি জেরায় 

স্থানীয় যকায ড়ফবাগ 

171.  তৃতীয় জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাট থ প্ররেক্ট-৩ 

োনুয়াড়য, ২০১৭ জথরক ড়ডরম্বয, ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

172.  উরেরা ড়যিারন ও উন্নয়ন,  

ড়ডরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

173.  আইনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক আইন ও 

নীড়ত ড়িড়ন্ত পূফ থক ংষ্কায 

জভ ২০১৯ জথরক এড়প্রর ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

174.  জরংরদড়নং ার থারভন্ট’ কযাাড়টি ইন পুররন 

এন্ড জডরবররভন্ট ইসুযে (এড়ড়ড়ড়ড) প্রকল্প 

ভাি থ, ২০১৭ জথরক ড়ডরম্বয, ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

175.  উরেরা ইড়ন্টরগ্ররটড কযাাড়টি জডরবররভন্ট 

প্ররেক্ট (UICDP) 

আগি, ২০১৭ জথরক জুরাই, ২০২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

176.  জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয অফকাঠারভা উন্নয়ন 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

177.  গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন অফকাঠারভা উন্নয়ণ প্রকল্প (২য় 

ম থায়)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

178.  অগ্রাড়ধকায ড়বড়িরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী অফকাঠারভা 

উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (১ভ ংরাড়ধত) (জুরাই/২০১৫ 

রত জুন/২০২০)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

179.  াযারদর পুকুয খার উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

180.  ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

181.  উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২য় 

ংরাড়ধত)(এড়প্রর/২০১১ রত জুন/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

182.  ইউড়নয়ন ড়যলদ কভরিক্স বফন ড়নভ থাণ (২য় ম থায়) 

। জুরাই/২০১১ রত জুন/২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া   ৬৪ জেরা 

183.  ফন্যা ও দূরম থারগ ক্ষড়তগ্রস্ত ল্লী িক অফকাঠারভা 

পুনফ থান প্রকল্প। 
(োনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৩টি জেরায় 

184.  উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ( ২য় ম থায়)। 
অরক্টাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরায় 

185.  গ্রাভীণ িরক জতু উন্নয়ন ায়তা কভ থসূড়ি 

(নরবম্বয ১৮ জথরক আগি ২৩) 
ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১টি জেরায় 

186.  ব্রাহ্মণফাড়িয়া                                                         ৬১টি জেরায় 

187.  উরেরা ও ইউড়নয়ন িরক দীঘ থ জতু ড়নভ থাণ প্রকল্প 

(৩য় ংরাড়ধত) 

 জপব্রুয়াযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬০টি জেরায় 

188.  ল্লী অফকাঠারভা উন্নয়ন প্রকল্প (কুড়ভল্লা, 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ও িাঁদপুয জেরা) 

(জুরাই ২০১৪ জথরক জুন ২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া কুড়ভল্লা, 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

ও িাঁদপুয 

189.  ল্লী িরক গুরুত্বপূণ থ জতু ড়নভ থারণয ভীক্ষা (১ভ 

ংরাড়ধত)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৯টি জেরায় 

190.  ল্লী িরক গুরুত্বপূণ থ জতু ড়নভ থাণ প্রকল্প। 
(োনুয়াযী/২০১৭ জথরক জুন/২০২১)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৩৮টি জেরায় 

191.  

২৩  

  ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৯টি জেরায় 

192.  াওি অঞ্চররয ফন্যা ব্যফস্থানা ও েীফনভান 

উন্নয়ন প্রকল্প  

জুরাই/২০১৪ রত জুন/২০২২ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫টি জেরায় 

193.  Rural Transport Improvement 

Project-2. (২য় ংরাড়ধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৪টি জেরায় 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

194.  াওি অঞ্চররয অফকাঠারভা ও েীফনভান উন্নয়ন 

প্রকল্প।  
োনুয়াযী/২০১২ রত জুন/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫টি জেরায় 

195.  গুরুত্বপূণ থ গ্রাভীণ অফকাঠারভা উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় 

ংরাড়ধত)  

জুরাই/২০১২ রত জুন/২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১২টি জেরায় 

196.  গুরুত্বপূণ থ ৯টি ব্রীে ড়নভ থাণ প্রকল্প। (ংরাড়ধত) 

(োনুয়াযী/২০১৫ রত ড়ডরম্বয/২০১৯) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৮টি জেরায় 

197.  ফাংরারদরয ২৩ টি জৌযবায াড়ন যফযা ও 

স্যাড়নরটন প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

198.  াড়ন যফযার আর থড়নক ঝিঁড়ক ড়নযন 

োনুয়াড়য ২০১৮ রত ড়ডরম্বয ২০২১ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

199.  ৩২ টি জৌযবায় াড়ন যফযা ও ভানফ ফেথয 

ব্যফস্থানা  এনবায়যনরভনটার স্যাড়নরটন 

োনুয়াড়য ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

200.  প্রস্তাড়ফত ফাংরারদ জৌয াড়নযফযা এফং 

স্যাড়নরটন প্রকল্প প্রণয়ন 

োনুয়াড়য ২০১৮ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

201.  ল্লী অঞ্চরর াড়ন যফযা প্রকল্প (১ভ ংরাড়ধত) 

োনুয়াযী২০১৬ রত ড়ডরম্বয ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

202.  োতীয় স্যাড়নরটন প্রকল্প (৩য় ম থায়)। 
োনুয়াড়য ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

203.  স্টাড়ড অন ড়রড এন্ড ড়পউকযারস্লােম্যারনেরভন্ট 

ড়রস্টভ এন্ড ড়ডোইন ইন জযরওরয় এন্ড ওয়াটায 

ওরয়ইন ফাংরারদ প্রকল্প 

স্টযাড়ড প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০১৯ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

204.  অগ্রাড়ধকায গ্রাভীন াড়ন যফযা 

োনুয়াড়য ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ঢাকা, 

িেগ্রাভ,খুরন ও 

যাোী 

ওয়াাভূি 

এরাকা ব্যতীত 

২৭৮টি 

ংদীয় 

আরনয 

আওতাধীন 

াড়ন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

205.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

(SHISEWS) (১ভ ংরাড়ধত) (জুরাই, ২০১৬ 

রত জুন, ২০২১)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪ জেরা 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

206.  ব্রাহ্মনফাড়িয়া জেরায অন্তগ থত ড়ততা নদী  (আায) 

পুনুঃখনন প্রকল্প  (জরন্ফম্বয, ২০১৫ রত জুন , 

২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

207.  ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরায যাইর উরেরায় যাোপুয 

নাভক স্থারন জভঘনা নদীয ফাভতীয ংযক্ষণ প্রকল্প  

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

208.  ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরায যাইর উরেরায 

েয়ধযকাড়ন্দ ও জতড়রকাড়ন্দ এরাকায় ফাঁধ ড়নভ থাণ ও 

জস্লা ংযক্ষণ প্রকল্প  (অরক্টাফয, ২০১৮ রত জুন , 

২০২০)  

ব্রাহ্মণফাড়িয়া  

209.  ৬৪ জেরায অবযন্তযস্থ জছাটনদী , খার ও েরায় 

পুনুঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থায়)  

(নরবম্বয, ২০১৮ রত ড়ডরম্বয, ২০২০) 

“ ভগ্র 

ফাংরারদ. 

210.  Haor Flood Management and 

Livelihood Improvement 

Project (BWDB Part) (২য় ংরাধনী 

প্রড়ক্রয়াধীন) (জুরাই, ২০১৪ রত জুন, ২০২২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬টি জেরা  

211.  স্টযাড়ড অফ ইনটিরযকন ড়ফটুইন াওয এন্ড ড়যবায 

ইরকাড়রস্টভ ইনক্লুড়ডং অফ ইনরবনরটাড়য এন্ড 

ওয়াটাযল্যান্ড 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

কৃড়ল ভন্ত্রণারয় 

212.  ক্ষুদ্র জি উন্নয়রন েড়য ও ড়যফীক্ষণ 

ড়ডড়েটাইরেনকযণ (৪থ থ ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

213.  কৃড়ল আফাওয়া তথ্য িড়ত উন্নতকযণ  

(করম্পারনন্ট-ড়) 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

214.  কৃলক ম থারয় জটকই ফীে  উৎাদন , ংযক্ষণ ও 

ড়ফতযণ (ডার, জতর ও ভরা) ব্যফস্থানা-৩য় ম থায় 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬৪টি জেরায় 

215.  ডাফর ড়রপটিং এয ভাধ্যরভ ভূ-উড়যস্থ াড়নয 

াারে জি ম্প্রাযণ (৩য় ম থায়) (১ভ 

ংরাড়ধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৬ টি জেরা  

216.  ডার ও জতরফীে উৎাদরনয ভাধ্যরভ জটকই পুড়ি 

ড়নযািা জোযদাযকযণ (১ভ ংরাড়ধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৮ টি জেরা  

217.  আশুগঞ্জ-রা এরগ্রা ইড়যরগন (৫ভ ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২টি জেরা  

218.  ড়ফএড়ডড়য অড়প বফন এফং অফকাঠারভা মূ 

ংস্কায, আদৄড়নকীকযণ ও ড়নভ থাণ প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৮ টি জেরা 

219.  ন্যানার এড়গ্রকারিায জটকরনারড়ে জপ্রাগ্রাভ-২য় 

ম থায় (এনএটিড়-২) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৭ টি জেরা 
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ক্রড়ভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেরা) ভন্তব্য 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

220.  ফাংরারদ পাইরটাস্যাড়নটাযী াভথ থ ড়িারীকযণ 

(২য় ংরাড়ধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১৩ টি জেরা 

221.  খাভায ম থারয় উন্নত াড়ন ব্যফস্থানা জকৌররয 

ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃড়ি 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৬ টি জেরা 

222.  ভড়িত কৃড়ল উন্নয়রনয ভাধ্যরভ পুড়ি ও খাদ্য 

ড়নযািা ড়নড়িতকযণ 

জুরাই ২০১৪ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৯ টি জেরা 

223.  ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুড়ি উন্নয়ন 

(১ভ ংরাড়ধত) 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৫ টি জেরা  

224.  জৌয ড়ি ও াড়ন াশ্রয়ী আদৄড়নক প্রমৄড়ি 

ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃড়ি 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪১ টি জেরা 

225.  বাভান জফরড ফড়ে ও ভরা িাল গরফলণা ও 

ম্প্রাযণ 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ২৪ টি জেরা 

226.  ড়যরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ ড়নযাদ পর 

উৎাদন  জুরাই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৬১ টি জেরা 

227.  কন্দার পর উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৫৯ টি জেরা 

228.  ফাংরারদর জতরফীে ও ডার পররয গরফলণা ও 

উন্নয়ন প্রকল্প 

এড়প্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪৭ টি জেরা  

229.  গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং উন্নয়ন 

প্রকল্প (২য় ম থায়) 

জুরাই-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ৪১ টি জেরা  

230.  বাভান জফরড ফড়ে ও ভরা িাল গরফলণা ও 

ম্প্রাযণ 

জুরাই-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া ১৩ টি জেরা  

 


